DE GROENE VENEN 								

Hmmm
met Hesse
tekst en foto's patrick hesse

13 MAART 2020		

15

De Voetangel

Het restaurant waar ik vanavond te gast ben, De Voetangel, is gelegen in de Ronde Hoep,
onder de rook van Ouderkerk. Hier, aan de oevers van de Waver, heeft de omgeving veel weg
van het melancholische lied ‘Het Dorp’, zo prachtig beschreven en bezongen door Wim Sonneveld. Geen toeval dat Wim hier vaak een graag geziene gast was. Er prijkt zelfs een prachtige, levensgrote foto van hem in het restaurant op een van de muren. Zelf kom ik hier al bijna
30 jaar en de laatste 20 jaar zeker een aantal keer per jaar. De Voetangel is voor mij dan ook
een referentierestaurant, de lat waar ik iedere locatie waar ik naar toe ga langs leg. Vanavond
wordt dus een thuiswedstrijd...
De historische locatie is al vele decennia in
handen van de familie Leurs, waar Henk Leurs
als begenadigd sommelier de scepter zwaait.
Henk en zijn partner Sabine werken uitsluitend
met vaste medewerkers, die gezamenlijk altijd even vrolijk en vriendelijk als een goed geoliede machine te werk gaan. Ondanks dat het
lekker druk is bij De Voetangel, is er voldoende
parkeerplaats op het eigen terrein. Meteen bij
binnenkomst wordt we gespot door een van de
dames van De Voetangel. De charmante Leonie
heet ons als altijd hartelijk welkom en begeleidt
ons naar onze tafel aan het raam.
Wanneer ik De Voetangel bezoek neem ik altijd
mijn vrouw mee, dus ook vanavond. Een bezoek aan de Voetangel is voor haar een ‘no brainer’, ze is hier nog veel langer vaste gast dan ik.
Al snel komt ook Henk ons hartelijk welkom heten. Ik ben altijd diep onder de indruk dat Henk
samen met zijn mensen het niveau altijd hoog
heeft liggen, de locatie zo goed als altijd vol zit
en de dames en heren iedereen een geweldige
avond bezorgen. Het is dan ook niet vreemd
dat De Voetangel al vele jaren een grote groep
trouwe fans heeft en ook vanavond druppelt het
weer vol.
Het is zo erg dat ik in dit restaurant altijd het
zelfde bestel en de dames mij niet eens meer
een menukaart geven. Ze weten precies wat ik
wil, vanavond is dat niet anders, maar Henk adviseert nog een paar tussengerechten die ik geproefd moet hebben. Natuurlijke werken we gewillig mee. Maar vooraf voor mij traditiegetrouw

‘De proeverij’, een heerlijke combinatie van een
aantal magnifieke voorgerechten in kleine porties. Een compleet feestje op een vierkant bord.
Mijn eega kiest voor een Tosti van Geitenkaas
met brioche, serranoham, gebakken henneneitje, groene aspergetips en tomatensalsa. Ook
dit voorgerecht ziet er uit als een schilderij en
smaakt verrukkelijk
Als tussengerecht delen wij 2 gerechten die ook
als voorgerecht op de kaart staan: Buikspek
& Gamba zacht gegaard en krokant gebakken
met pangang, gemarineerde ananas en wasabiemulsie. En terrine ‘halfom’, een verrukkelijke
combinatie van eendenlever en ambachtelijk
pekelvlees, gecombineerd met structuren van
rode biet en appelstroop. Beide gerechten zijn
heerlijk uitgebalanceerd en echt iets voor de
fijnproever. Bij deze topgerechten heeft Henk
als zeer gewaardeerde sommelier voor de liefhebber een prachtige Nieuw-Zeelandse wijn:
een Sauvignon Blanc van de Te Muna wijngaard, die groeit op een ondergrond van stenen
en kalksteen. Een deel van de Sauvignon Blanc
wordt handmatig geoogst.

polderjongen (± 350 gram), de meest smaakvolle rib-eye van Simmentaler-rund, met peterselie-knoflookboter en huisgemaakte frieten.
Als carnivoor voor mij een culinaire hemel op
aarde. Het malse vlees smaakt uitstekend en
is zo zacht als boter. Mijn vrouw is wat minder
gretig en kiest de ‘Turfjes’, twee biefstukjes van
de ossenhaas met snijbonen, haricots verts,
bospeen, sojaboontjes, aardappeltaart en rode
wijnsaus ‘Rossini’ (met gebakken eendenlever
en truffeljus). En dan is het aan tafel bij 2 kakelkippen in één keer stil en zitten we te genieten.

We zien het ene na het andere gezelschap binnenkomen en iedereen wordt even hartelijk
ontvangen en dat veel gasten het personeel bij
naam kennen zegt genoeg. Na al dat lekkers
is het tijd voor de hoofdact, maar eerst krijgen
we de traditionele salade met spekjes ‘on the
side’. Ook worden de fameuze eigenreceptappelcompôte neergezet en de bekende aardappelgarnituren, maar daar is hij dan toch: De

Ook bij deze hoofdgerechten heeft Henk een
bijzonder mooie Siciliaanse rode wijn: Nero
D'Avola van het gerenommeerde wijnhuis Morgante. Deze soepele maar kruidige wijn past
perfect bij vleesgerechten. Na al dit heerlijks
is er nauwelijks nog ruimte voor een dessert.
Wij kiezen ervoor een nagerecht te delen: Biscuit van chocolade en speculaas, met crème
van kirsch en amarenekersen en huisgemaakt

pistache-roomijs. Ook dit goddelijke nagerecht
bevalt super.
En weer is er een geweldige avond aan de Waver voorbij en wederom een feestmaal. Het mag
duidelijk zijn dat de Voetangel geen eetcaféprijzen
hanteert, maar net iets boven het gemiddelde zit.
Maar zo anders is het als het om de kwaliteit en
de beleving gaat. Daar steekt de Voetangel met
kop en schouders boven alles uit daarom voor
mij persoonlijk ook een ‘referentiekader’. Wij gaan
hier dan ook naar toe als er iets te vieren valt en
duurt dat te lang dan vieren we het leven, want er
is altijd een reden om een bezoek te brengen aan
De Voetangel. Ik zou wel altijd reserveren, want
meer mensen hebben dit ondertussen door.
Restaurant de Voetangel
Rondehoep Oost 3, Ouderkerk aan de Amstel
www.voetangel.nl
geopend van dinsdag – zaterdag van 11 tot 23 uur.
Zondag en maandag gesloten.

