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Hmmm
met Hesse

tekst en foto's patrick hesse

In de laatste 10 jaar heb ik voor De Groene Venen heel wat restaurants mogen bezoeken; van 
eenvoudige etablissementen tot locaties met een ster (geweldig, wát een baan!). Maar er is 
één gerecht dat ik altijd wel kan eten en dat is mijn ‘culinaire’ guilty pleasure: Friet! Wanneer er 
patat bij een gerecht wordt geserveerd ben ik altijd in mijn nopjes. Maar je hebt natuurlijk friet 
en friet. Goed patatbakken is best nog wel een kunst. Er gonsden al een hele tijd geruchten op 
social media dat er een nieuwe tent in De Ronde Venen zou zijn met de beste friet. Een nogal 
boute uitspraak! 

Funky Flamingo

Frietzaak 2.0

Aan de Anselmusstraat nummer 40. Dit moest 
een hoax zijn, een broodje aap-verhaal. Ín dat 
schimmige tentje op de hoek heb ik nog nooit 
een voet binnen gezet, dus de beste friet? Lijkt 
me niet, toch? Maar het verhaal ligt anders: 
‘tentje’ is overgenomen en volledig verbouwd. 
En nota bene nog wel door mijn goede ken-
nis Martijn Kuen en zijn lieftallige vriendin Eva 
Scherphuis. Aangezien Martijn uit de reclame-
wereld komt, een uitermate creatieve jongen 
dus, is het dan ook geen gewone frietzaak ge-
worden...

Onder de naam Funky Flamingo en met een 
geweldig beeldmerk, doen Eva en Martijn het 
totaal anders en met bijzondere eigen stijl. Om 
te beginnen wordt de friet vers gemaakt en ter 
plekke gesneden. Ook staan er vegan snacks 
op de kaart. Uhh... vegan is niet echt iets voor 
mij, maar voor deze beleving neem ik mijn ma-
tje David Hague mee, de Engelse chef die regel-
matig op veler verzoek vegan-catering bereidt 
voor zijn klanten en dus de snacks op waarde 
kan schatten. U merkt het al, we gaan hier niet 
over één nacht ijs.

En: Funky Flamingo heeft veel meer lekkernijen, 
Eva en Martijn zijn maanden bezig geweest met 
wat de beste frikandel moet zijn en welke kro-
ketten er op de kaart moesten komen. Dit alles 
wordt overigens bijzonder democratisch beoor-
deeld: als genoeg klanten het lekker vinden dan 
komt het op de kaart. Ook het interieur is ei-
gentijds, redelijk minimalistisch maar erg hip en 
origineel. Vooral het bezoek aan het toilet zorgt 
voor een glimlach op het gezicht.

David en ik trappen af met gezamenlijk portie 
friet met mayonaise en een door Eva persoonlijk 
gecreëerde rode saus. Ik kan kort zijn: deze friet 
is inderdaad geweldig en misschien wel de lek-
kerste die ooit proefde, wauw!  Bij de friet wordt 
een vegan bamischijf en een portie vegan vlam-
metjes geserveerd, origineel op een aluminium 
blad met papier. Ja, nu moet ik eraan geloven. 
David en Martijn lachen zich rot om mijn ver-
baasde gezicht, maar… dit is echt verrukkelijk: 
ik proef een gewoon een bamischijf en ook de 
vlammetjes smaken bijzonder goed. Toch hele-
maal zo gek nog niet dat vegan. Eva staat tevre-
den te knikken in de keuken, zij wist dit al lang 
natuurlijk. 

Ik vraag aan Martijn hoe hij als creatieve recla-
mejongen er op is gekomen om een friettent te 
gaan exploiteren? “We hadden natuurlijk erg 
veel jaren ervaring in de horeca, maar dan aan 
de andere kant van de balie,” vertelt hij. “En we 
hebben vooral gezien hoe het niét moet en hoe 
we het niet willen. We proberen zo duurzaam 
mogelijk bezig te zijn, we maken minimaal ge-
bruik van plastic. Zelfs de rietjes zijn plasticvrij.
We zijn maanden bezig geweest om de juiste 
bakolie te vinden. En we willen kwaliteit leveren. 
We gaan dus niet voor het goedkoopste, maar 
voor het lekkerste.” 

David wijst mij op het krijtbord waarop de 
snacks staan vermeld die deze week in de 
proefversie zijn. Martijn loopt regelmatig door 
de zaak om klanten nieuwe dingen te laten 
proeven en meteen hun (ongezouten) mening te 
vragen. Ook wordt er bier verkocht, maar niet 

meer uit de tap maar flesjes speciaal bier, ge-
woon nét even wat anders, maar ook een wijntje 
staat op de kaart.

Dan zet Martijn een kartonnen schaaltje kipnug-
gets neer. Niet alleen lijken ze totaal niet op die 
van de grote fastfoodketens, ook is de smaak 
een ander verhaal. Zo horen ze dus te smaken, 
wat een verschil. Martijn verontschuldigt zich 
een paar keer dat ze nog steeds in de opstart-
fase zitten en dus een paar maanden geleden 
alleen een zogeheten ‘softe opening’ hebben 
gehad. Maar ik ben al om. Wat een geweldig 
concept. Dit schreeuwt om een franchise! Mar-
tijn en Eva glimlachen, alles op zijn tijd. Zoals 
ik Marijn ken, zit hij barstensvol ideeën en zal 
er continu nog geschaafd worden aan de kaart. 

Een ding is zeker: alleen het lekkerste voor de 
klanten. Bent u net als ik een ‘friet-addict’, dan 
zit er niets anders op dan koers te zetten naar 
de Anselmusstraat 40 in Mijdrecht. Het knalroze 
pand knalt u tegemoet, maar voordat u het weet 
bent u ook verslaafd aan Funky Flamingo en de 
verrukkelijke friet. 

Gedurende de opstartfase is Funky Flamingo 
nog niet fulltime open en kun u er terecht op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.30 tot 20 uur. Wilt u op de hoogte blijven van 
de nieuwste snacks van Funky Flamingo, volg 
hen dan op  Facebook of Instagram.

Funky Flamingo, Anselmusstraat 40, Mijdrecht, 
Tel. 06 33413413.

Martijn Kuen en Eva Scherphuis.


