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

Nadat ik vorige week door griep 
(nee, niet de Mexicaanse) moest 
afhaken, hebben collega’s Rob & 
Peter de honneurs prima waargeno-
men, maar gelukkig ben ik nu weer 
helemaal klaar voor de proeverij 
bij Meesters. Buiten slaat de regen 
keihard tegen de ramen en heb ik 
een sprintje moeten trekken om 
niet doorweekt binnen te komen. 
Wat de stijlvolle buitenkant al doet 
vermoeden: binnen is een werkelijk 
prachtig interieur dat door gebruik 
van warme materialen en zeer hippe 
kleuren een trendy en tijdloos geheel 
ademt en eerlijk gezegd kijk ik mijn 
ogen uit. Wat een smaakvol restau-
rant en de doorzichtige open haard 
zorgt voor een huiselijk gevoel. Ik 
word enthousiast ontvangen door 
de jonge bediende die mij een mooi 
plekje geeft. Als ik in de lekkere 
stoel (bravo!) gesetteld ben, komen 
Ellen en Gerard, de enthousiaste 

eigenaren, ook aan tafel zitten. Zij 
stellen voor eerst maar eens rond 
te gaan in hun prachtige pand. Met 
gepaste trots laten ze de zalen zien. 
De Tuinkamer, De Marickenland en 
Salon Meesters zijn drie geweldige 
salons, die uitermate geschikt zijn 
voor private dining, een zakelijke 
bijeenkomst in welke vorm dan ook, 
of een feestelijke receptie. Alle drie 
ingericht met de modernste audio 
en visuele apparatuur en uiteraard 
draadloos internet. Ook worden de 
zalen gebruikt voor de zeer populai-
re High Tea die iedere eerste zondag 
van de maand tussen 12.00 & 17.00 
plaatsvinden.

Na deze indrukwekkende rondlei-
ding hebben Ellen en Gerard het 
volgende voor mij bedacht: Het 
Meesterwerk-diner, bestaande uit 
4 voorgerechtjes, 4 hoofdgerechten 
en 4 desserts, zodat ik kennis kan 
maken met het beste dat Meesters 
te bieden heeft. Dit diner is altijd te 
bestellen, maar door de bewerkelijk-
heid uitsluitend voor uw hele gezel-
schap per tafel tegelijk. Er zijn ie-
dere laatste zaterdag van de maand 
speciale Meestersavonden. Hiervoor 
kunt de website raadplegen. Als 
entree krijg ik een pompoensoepje 
met room; een zalige appetizer. 
Inmiddels is druppelt het restaurant 
gezellig vol. De perfect gekozen 
Jazz op de achtergrond zorgt voor 
een ontspannen sfeer, maar is nooit 
overstemmend aanwezig. Hulde 
hiervoor. 
Het voorgerecht wordt geserveerd 
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Meesterwerk bij 
Meesters
Precies een maand nadat Ellen Verspaget en Gerard de Vries in 2008 
Restaurant Meesters hadden overgenomen, deden ze mee aan het evene-
ment de Culinaire Venen en wonnen zeer overtuigend de Culinaire Nol. 
Een mooiere start was ondenkbaar toen ze ook in 2009 een uitstekende 
indruk achterlieten op dit jaarlijkse evenement. Tijd om eens lekker 
‘sfeer & meer’ te proeven bij Meesters aan de Provincialeweg in Mijd-
recht. 
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op een klein houten tafeltje en 
is verdeeld in 4 prachtige mini-
gerechten. Een rouleau van schol-
filet, tomaat en prei met een olie 
van peterselie, soep van tuinerwten 
en basilicum met Serranoham, 
Gerookte Rib eye en als laatste 
Najaarssalade van gekonfijt konijn 
en gerookte eendenborst met een 
dressing van zwarte bessen en een 
kletskop van sinaasappel. Bij deze 
buitengewoon smaakvolle en origi-
nele voorgerechten serveert mijn 
jonge en enthousiaste bediende de 
witte huiswijn: een Spaanse Motesol, 
Villa Sanz, Rueda uit 2008. Deze 
frisse wijn heeft Meesters ingestuurd 
om mee te dingen naar de landelijke 
competitie Huiswijn van het Jaar. 
Gezien de prijs/kwaliteitverhouding 
zullen ze met deze Vino geen slecht 
figuur slaan.

Het is tijd voor de hoofdrolspe-
lers, wederom op originele wijze 
geïntroduceerd: op de huid gebakken 
zeebaars met gepofte tomaat, ge-
smoorde venkel, pommes Dauphine 
en een beurre blanc met Stellendam-
se garnalen als tweede Gepocheerde 
zalm in court-bouillon met zwarte 
pasta, bok choy en saffraansaus, als 
derde Gebraden eendenborst met 

Tamarinde, loempia’s van Chinese 
kool, paddenstoelen en glasnoedels 
en last but NOT least, mijn persoon-
lijke favoriet: zacht gegaard varken, 
gerookt op vaten van appelcider met 
geroosterde pompoen, knolselderij 
en pancetta met frites van polenta. 
Na al (!) deze heerlijkheden heeft 
restaurant Meesters nog een toegift 
in petto in de vorm van 4 heerlijke 
desserts Mascarpone-nougatine 
mousse met huisgemaakt foelie 
roomijs, crème brûlée van boeren-
jongens met huisgemaakt ijs van 
Boerenmeisjes, Hangop met Hubba 
Bubba saus (u weet wel die zoete 
kauwgum)en als laatste Cheesecake 
van witte chocolade, peer en pecan-
noten met een saus van kersen. Na 
al dit lekkers tafel ik nog even na 
met Ellen en Gerard en werp ik nog 
even een blik naar de prijzen die 
in mijn ogen zeer acceptabel zijn, 
zeker gezien de geboden spijzen. 
We praten over de naderende kerst. 
Zowel kerstavond als 1e en 2e kerst-
dag bied Grand Café - Restaurant 
Meesters mogelijkheid tot culinair 
genieten. Dus als het gourmetten bij 
de schoonfamilie u de keel uithangt, 
kunt u uitstekend op cullinair-
avontuur gaan bij Meesters. U gaat 
beslist een zalige kerst tegemoet. 
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Kinderhulp geeft een beetje gewoon
geluk aan kinderen in moeilijke of
bijzondere thuissituaties. Steunt u
Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

(zoals een handje pepernoten 
en een cadeautje op pakjesavond)

voor een 
beetje 

gewoon 
geluk
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