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Abbey Abcoude

Wanneer alles klopt…

Deze avond bezoek ik hotel-restaurant Abbey in Abcoude. Om me in te lezen neem ik alvast
een kijkje op de website: “Gelegen in de oude dorpskern van Abcoude en toch heel dichtbij
Amsterdam vind je Abbey Abcoude. Een uniek en sfeervol hotel met bar en restaurant gevestigd in het 300 jaar oude rechthuis. Bij Abbey heten we je van harte welkom voor heerlijke
koffie, een taartje, borrel of speciaal bier, overnachting & diner.” Dit belooft veel goeds, want
ook de spiksplinternieuwe kaart ziet aanlokkelijk uit. Je krijgt er spontaan honger van.
Op deze doordeweekse avond vergezelt mijn eega mij, die ook graag buiten de deur een
vorkje prikt — het was vanavond mijn beurt om voor het eten te zorgen....
Parkeren is in het pittoreske Abcoude geen probleem, want op nog geen 100 meter afstand is
het gratis parkeren (blauwe kaart). Ondanks het
geweldige terras aan het water kiezen we er op
deze frisse najaarsavond voor ons diner binnen
te nuttigen.
Enthousiast worden we welkom geheten door
de gepassioneerde eigenaresse Laurence, die
ons naar een tafeltje begeleidt. Toen Laurence
en haar man juli 2020 dit hotel restaurant overnamen, hebben ze direct die maand alles gerenoveerd. En dat is bijzonder geslaagd. Met heerlijke stoelen, een prachtige houten vloer, warme
kleuren en met fraaie verlichting is een heerlijke
ambiance gecreëerd. Er is ook voldoende ruimte
om de tafels heen, zodat je fijn privé kan dineren.
Wij bestuderen de kaart, veel bekende gerechten, maar ook een paar uitstekende vegamogelijkheden. Hartstochtelijk vertelt Laurence over
de kaart. Er is een ruime keuze in voorgerechten
en altijd een soep van de dag met brood van de
lokale bakker. En buiten de kaart om is er in deze
wintertijd ook altijd stamppot met worst, of zelfs
deze heerlijke Hollandse lekkernij met hertenbiefstuk. Na veel wikken en wegen ga ik voor de
pompoensoep en mijn wederhelft kiest de geitenkaassalade.
Terwijl we met smart wachten op de entree neem
ik de locatie eens goed in mijn op. Een ideale
ruimte ook om af te huren voor een feest, condoleancebijeenkomst of jubileum. Heerlijk feesten en dan de trap op naar een van de vijf fijne
hotelkamers die Abbey rijk is. Maar ook is er een
wat meer separate ruimte voor een groep van
maximaal 20 mensen voor nog wat meer privacy.
En daar is Laurence al met het voorgerecht. De
pompoensoep is heerlijk romig en lekker spicy
door de pesto. Ook mijn vrouw zit te glunderen;
de geitenkaassalade krijgt van haar een dikke 10!
Voor het hoofdgerecht had ik een beetje een dilemma: die tournedos uit de pan zag er zeer aanlokkelijk uit, maar ik was ook benieuwd naar de

Laurence Cobussen eigenaresse

boerenkoolstamppot met hertenbiefstuk. Laurence hakt voor mij de knop door: “De tournedos
is een echte aanrader, en dan maken voor jullie
samen om te proeven een kleine portie van de
boerenkool met hertenbiefstuk.” Wat kan ik daar
nou tegen inbrengen? Mijn eega kiest de ossenhaassaté. Voor dat we het weten staat onze tafel
vol met een paar uiterst smakelijke gerechten en
proeven we heen en weer, wat een culinair feestje!
Natuurlijk kunnen we niet alles op, er komt tenslotte nog een dessert. Mijn echtgenote weet het
meteen: een Warm Appeltaartje met Kaneelijs en
Slagroom! Laurence ziet mij twijfelen en redt mij
wederom uit een duivelsdilemma: de brownie is
een echte aanbeveling en… huisgemaakt. Dit
laatste geeft voor mij de doorslag. Genietend van
een kopje koffie komt daar het dessert. En dan
ben ik stil want ik kan zeggen dat dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de Allerlekkerste Brownie Ooit is.
Na deze heerlijke dis praat ik nog even na met
de eigenaresse en steek mijn enthousiasme niet
onder stoelen of banken. Toch heb ik nog een
vraag; die naam Abbey, waar komt die vandaan?
Laurence moet lachen: “Eigenlijk nergens vandaan. Die heb ik zomaar bedacht en het ‘bekt’
wel lekker, Abbey Abcoude.” Ik kan u melden,
het bekt niet alleen lekker maar het eten ook. Een
fijn restaurant met een voortreffelijke ambiance
en verrukkelijk eten!
Bar Hotel Restaurant Abbey
Amsterdamsestraatweg 1-3
1391 AA Abcoude
Tel. 0294 777 898 en 06 40 03 14 10
www.abbeyabcoude.nl
hello@abbeyabcoude.nl
Dinsdag t/m zaterdag geopend vanaf 16 uur. Zondag en
maandag gesloten.
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