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s’Anders, maar dan anders…

Prins Heren – Vinkeveen

TEKST EN FOTO'S PATRICK HESSE

Deze avond hoef ik niet ver te reizen, want in
mijn eigen dorpje Vinkeveen zit op de kruising
van de 'Prins' Bernhardlaan en de 'Heren'weg
aan de Herenweg 120 Prins Heren. Als je net
als ik op zoek bent naar gezelligheid, is dit ‘the
place to be’, een fijn café in het centrum van Vinkeveen. De locatie kent u ongetwijfeld al: het is
het voormalige s’Anders van eigenaar Sander
Hogendoorn. In maart van dit jaar besloot hij
het over een andere boeg te gooien: een locatie
voor iedereen en om de website van Prins Heren
(www.prinsheren.nl) te citeren: “Een ontmoetingsplek voor jong en oud waar u betaalbaar no-nonsens kunt dineren en gezellig kunt borrelen. De
ontspannen sfeer en het frisse interieur zorgen
ervoor dat een ieder hier kan tafelen, voor elke
gelegenheid.”
Dus toen Sander mij belde en vroeg of ik nu
toch eindelijk een keer langs wilde komen om
de totaal vernieuwde kaart te proeven, kon ik
natuurlijk niet weigeren. Gelukkig woon ik op
steenworp afstand en, zoals u zult begrijpen zijn
mijn verwachtingen hoog gespannen. Het is een
prachtige herfstavond met een geweldige temperatuur voor de tijd van het jaar, dus ook op het
riante terras is het gezellig druk.
Bij binnenkomst maak ik kennis met Jochem, de
nieuwe bedrijfsleider die sinds de naamsverandering de dagelijkse leiding heeft in Prins Heren.
En dat Sander niet over een nacht ijs is gegaan
met deze keuze, blijkt als snel: Jochem is een
echte horecaman in hart en nieren van wie de
passie afdruipt, en met de nodige jaren horecaervaring.
Ik ga zitten aan een gezellig tafeltje aan het raam.
Zo kan ik de boel mooi overzien en heb ik goed
zicht op de open keuken die er smetteloos uitziet. Op zoek naar veranderingen in het interieur
kan ik niet om het prachtige wit stalen rek met
eikenhouten planken in het midden van het restaurant heen. Een mooie aanwinst, ook zijn er
wat subtiele kleurwijzigingen her en der en nét
even wat anders. Gebleven is de uitermate gezellige uitstraling. Daar is Jochem met de kaart!
Een grote geplastificeerde kaart met alle gerechten in één oogopslag, dat is even makkelijk. Ik zie
lunchgerechten, wat kleine losse gerechten en
uiteraard de hoofd-, voor- en nagerechten. Kies
maar waar je zin in hebt, merkt Jochem op als hij
mij ziet worstelen door al dat lekkers.

Bedrijfsleider Jochem

De gerechten van de dinerkaart zijn de gehele
dag te bestellen. Maar je kunt ook gewoon lekker
komen lunchen of borrelen.
Voor het voorgerecht gaan mijn tafelgenoot en
ik voor een paar echte klassiekers: Classic steak
tartare met Cornichon, sjalot, bieslook, truffel,
gepocheerd eitje, toast en als extra ganzenlever
en de Vitello tonato van Kalfslende met tonijnmayo en kappers. Dit zijn gerechten die meteen
al de kwaliteit van de keuken weergeven. Ook
een mandje met warm brood met Aioli en boter
wordt geserveerd. De classic steak tartare is verrukkelijk en staat dan ook in groter formaat op
de dinerkaart. De Vitello tonato smaakt eveneens
geweldig: 1-0 voor Prins Heren.
Terwijl ik het servet pak, denk ik heel snel: wat
gaaf – krijgt iedereen hier gepersonaliseerde servetten? Totdat het razendsnel indaalt en ik moet
lachen om mijn eigen sufheid. PH...! Het druppelt toch snel binnen met gasten van diverse
pluimage. Ik zie een stel collega’s borrelen, ook
voor de VrijMiBo is Prins Heren een uitgelezen
locatie. Aan weerskanten vind je zowel hoge als
lage tafels waar je romantisch kunt tafelen of
met grotere(re) gezelschappen kunt lunchen of
dineren. De lange banken en de nieuwe stoelen
zijn comfortabel om lekker lang te kunnen naborrelen.
Daar is Jochem alweer met het hoofdgerecht:
Entrecôte met traditionele kruidenboter “Beurre
Café de Paris”, Geserveerd met frites en een
riante salade. Mijn tafelgenoot heeft de keuze
laten vallen op de Ceasar Salade met Romaine
sla, kip, bacon, Parmezaan, eitje, croutons, anjovis bijgestaan door Franse frietjes. Ook deze
gerechten zijn kostelijk en de porties zijn ruim bemeten. Dineren bij Prins Heren is niet met honger
naar huis gaan. Jochem laat nog even een paar
mooie wijnen zien die uitstekend te combineren
zijn met deze gerechten: Primitivo, Lucale, Appasimento, een krachtige en smaakvolle Italiaanse
rode wijn uit het Puglia-gebied en bij de Ceasar
Salade een Chardonnay, Brique dór, Pays dóc,
een droge en stevige Franse wijn met een aroma
van honing, amandelen en peper.
Ondanks de ruim bemeten porties hebben we
toch een gaatje kunnen vrijhouden voor een dessert, want een goede afloop is altijd belangrijk.
Een Crème Brûlée en iets verrassends: Stoofpeertjes met perenijs en Indonesische spekkoek.
De Crème Brûlée (gebrande room) is gemaakt

op de traditionele Franse manier, zonder poespas voor mij zoals het hoort en ook dit is weer
een riante portie. Het andere nagerecht is inderdaad verrassend: de spekkoek is buitengewoon
smakelijk want ook hier zit nog weel eens kwaliteitsverschil in. Ondanks dat s’Anders al een uitstekend restaurant was, is Prins Heren weer een
heel nieuwe ervaring! En een geweldige keuken
en uiterst vriendelijk personeel, nog steeds een
fijne locatie in het hartje van Vinkeveen.

Prins Heren
Herenweg 120, Vinkeveen
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Maandag gesloten
Dinsdag, woensdag, donderdag: 11 - 23 uur
Vrijdag, zaterdag 11 - 00 uur
Zondag 11 - 23:00 uur

