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‘Fortreffelijk’
Amstelfort
Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Dat deze rubriek goed gelezen wordt, blijkt onder meer uit het feit dat
we regelmatig e-mailtjes ontvangen van mensen die zich aanbieden om
Patrick Hesse te vervangen als hij een keer verhinderd mocht zijn. Nou
wil het ongelukkige toeval dat Patrick zich ziek meldde op de dag van de
eetafspraak.‘Het nieuws wacht niet’ roepen we regelmatig, en dat geldt
zeker voor culinair nieuws. Collegiaal als we zijn, besloten hoofdredacteur
en fotograaf er op deze korte termijn dan maar zelf op uit te trekken
naar Restaurant Amstelfort in Uithoorn. Beterschap, Patrick. Je hebt
heel wat gemist, man!
TEKST ROB ISAACS

Rondom Amsterdam is in de negentiende eeuw een 135 km lange ring
van forten, dijken en sluizen gebouwd, die bekend staat als de Stelling van Amsterdam. Het in 1911
gebouwde Fort aan de Drecht in Uithoorn maakt er deel van uit. In één
van de gewelven vinden we Restaurant Amstelfort. Op deze bijzondere
locatie staan Chef de Cuisine Jeffrey
Klausener en gastheer Tijmen Trouwborst en hun brigade klaar om ons
een avond lang te laten genieten van
gastronomie en gastvrijheid. Het
gewelfde, strakwitte interieur biedt
plaats aan zo’n 34 gasten en heeft
een onverwacht warme en rustige
uitstraling. Het ‘vlokken’ plafond, gemaakt uit opgespoten papier en lijm,
rekent volledig af met de doorgaans
rampzalige akoestiek in gewelfde
vertrekken,
waar je aan
elk tafeltje alle
gesprekken van
alle andere tafels door elkaar
heen hoort en
je met suizende
oren naar huis
gaat. Hier dus
niet. Bovendien
fungeert de
papierlaag als
een dempende
isolatiedeken,
met een aangename temperatuur.
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De keuken van restaurant Amstelfort
focust op vers, puur en met ultieme
perfectie bereid. Onder aanvoering
van Jeffrey Klausener ontwikkelt de
keuken steeds meer als biologische/
eko keuken: “Tachtig procent van
mijn groenten zijn al biologisch
geteeld. Helaas is nog niet alles
biologisch te krijgen, maar ik streef
uiteindelijk naar 100% biologisch
inkopen.” Bij Jeffrey draait het om
één ding: smaak. Elke dag maakt hij
een rondje om groot Amsterdam om
verse seizoensartikelen en eerlijke
producten in te kopen. “Ik vind dat
een van de belangrijkste schakels
voor de smaak van gerechten.
Zonder mooie producten geen mooie
gerechten.” Nu beschikt Jeffrey
naast inkooptalent ook over een
rijke dosis emotie, durf en persoonlijke ideeën. Dat levert ongekend
creatieve combinaties op, zo konden
we ervaren.
Gastheer Tijmen Trouwborst serveert
een amuse: lange reepjes chips van
Parmezaanse kaas en –in een puntzakje– French fries van spiering met
een limoendip, begeleid door een
bijpassende wijn. Het is de eerste van vele verrassingen die ons
vanavond te wachten staan, zo meldt
hij. Het valt ons op dat geen van
de andere gasten zich verdiepen in
menukaarten. “We hebben uiteraard
wel een à la carte-kaart,” antwoordt
Tijmen desgevraagd, “maar de
meeste mensen kiezen voor ons

vier- of vijf gangen tastingmenu,
dit is een proeverij van de keuken.
Daar serveren voor elke gang een
bijpassend wijnarrangement bij. Voor
de Bob in het gezelschap hebben we
een ‘flight of wine’: halve glazen,
zodat je toch geniet van de smaak.”
Er komen lollies op tafel, althans
een olijf-meringue verpakt als lolly,
vergezeld van een vierkant plakje
chocola, dat rechtop in een speciaal
rvs-houdertje is geplaatst.
Dan is het tijd voor broodjes; vier
verschillende soorten. Wij gaan voor
de versie met tomaat en de Marokkaanse Ras El Hanout, die een
zoetige smaak heeft met een vleugje
speculaas.
Het voorgerecht bestaat uit steenschol, aubergine kaviaar, gepofte
mossel met pata negra en basilicum mayonaise, waarbij de lichte
houtsmaak van de witte wijn van
het Zuid-Afrikaanse Joostenberg
uitstekend tot zijn recht komt.
Dan serveert Tijmen als tussengerecht een heerlijke zeeduivel
met bloemkoolmousseline uit en
tafelgenoot Peter, die een echte
vleesliefhebber is, wordt verblijd
met een ravioli van ossenstaart van
MRIJ-rund, opgediend met een
schuim van zuurkool. De bijzondere
combinaties leveren steeds andere
smaaksensaties op en bovendien is
alles dat wordt opgediend een lust
voor het oog!
Het is tijd voor het ‘pièce de résistence’; vandaag in de vorm van Hert
sauté, pommes anna van Bloemendaalse gele en mosterdzaad, bbq
asperge, paddo’s en eigen jus.
Eigenlijk zitten we vol, maar het
nagerecht dat wordt geserveerd ziet
er zo overheerlijk uit, dat we overstag gaan. “Wat een rotstreek van
die Patrick dat hij ons met deze klus
heeft opgezadeld,” zeggen we tegen
elkaar. Bij de koffie -met friandises!schuift Tijmen nog even aan om te
vragen hoe het ons bevallen is. ‘Dat
lees je wel in de krant’, grappen wij.
Het is duidelijk dat Tijmen, die een
hotelachtergrond heeft en jarenlang
in Spanje woonde en werkte, hier
in het Amstelfort zijn draai heeft
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gevonden en met Jeffrey en zijn
team vooral door moet gaan op
deze culinaire weg met het verwennen van gasten. We komen beslist
een keer terug, want Restaurant
Amstelfort bezit ook een prachtig
terras, waar we onszelf al helemaal
zien zitten op een warme zomerse
avond. “Dan mag Patrick ook mee,”
beloven we gul.

