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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.

Daar komt de vriendelijke, goed-

lachse dame van de bediening aan 

met een heerlijk voorgerecht: wilde 

zalm, Hollandse garnalen, gamba, 

paling, coquilles en tonijn. Ik mag 

wel zeggen: een culinair feestje 

op één bord. Bij dit feestje wordt 

natuurlijk gedronken; een frisse 

witte wijn uit 2005 een Cepage 

Colombard, Plaimont. Een wijn met 

een prima prijs/kwaliteit verhouding 

uit het zuidwesten van Frankrijk met 

een uitstekende reputatie (aldus de 

wijnalmanak). Hans komt kijken 

of alles naar wens is: “Vanochtend 

alles vers gehaald en ik heb een paar 

palingen van een meter lang!” Met 

mijn mond vol kan ik niets zeggen, 

maar het enthousiasme is van mijn 

gezicht te lezen.

Hans en zijn vrouw Karin hebben hun 

visie prachtig vorm weten te geven, 

de zwoele kleur paars in combinatie 

met donkerbruin en zwart, geven het 

restaurant samen met wat Oos-

terse accenten een warme, trendy, 

huiselijke uitstraling. Ik weet onder 

andere van mensen in mijn omgeving 

dat ze, in de vier jaar dat ze open 

zijn, een grote schare vaste klanten 

hebben weten te overtuigen. Mede 

doordat er uitsluitend met verse pro-

ducten gewerkt word en de bevlogen 

eigenaar zelf het fornuis bestiert, 

blijven de gerechten op een constant 

kwalitatief hoog niveau.

Het is tijd voor gastronomisch hoog-

tepunt van de avond: drie in de wei. 

Medaillons van ossenhaas, Kalfslen-

de en lamsrug van de houtskoolgrill, 

geserveerd met gepofte aardappel 

en koude kno#ooksaus en een frisse 

komkommersalade. Ik mag wel zeg-

gen, wederom een hoogtepunt en als 

de charmante dame van de bediening 

komt vragen of alles naar wens is 

kan ik mijn enthousiasme niet onder 

stoelen of banken steken. Chapeau!

Dan zie ik Hans zijn keukenassistent 

naar buiten begeleiden met enorme 

schalen. U kunt namelijk door Lust! 

thuis of op locatie het diner laten 

verzorgen, gewoon in de privacy van 

uw eigen huis of welke andere plek 

dan ook: genieten van het beste wat 

Lust! te bieden heeft.

Ik ga voor een heerlijk nagerecht 

in de vorm van warme apfelstrudel 

met verse kaneelijs, aardbeien en 

vanillesaus. Een welkome afsluiting 

van dit geweldig culinair spektakel. 

Lust!
Restaurant Lust!  is 7 dagen in 

de week geopend.

De keuken is open van 17.00 

tot 23.00 uur.

Restaurant Lust! 

Ho#and 26 

3641 GE Mijdrecht

tel: 0297- 286434

www.lustmijdrecht.nl

info@lustmijdrecht.nl

Lust for Life!
“Dan maak ik toch een lekker bordje verse vis.” Tevreden knik ik goed-

keurend richting Hans. Ik heb het buitengewoon naar mijn zin, ik ben 

vanavond te gast bij een van mijn favoriete restaurants: Lust! aan de 

Ho#and 26 te Mijdrecht. Sinds de opening zo’n 4 jaar geleden, bezoek ik 

regelmatig dit lounge-achtige hippe pareltje puur vanwege de uitstraling, 

gezelligheid, vriendelijk personeel en natuurlijk het verrukkelijke voedsel. 

Eerlijk gezegd ben ik een echte carnivoor, maar sinds ik zo af en toe bij 

Lust! kom, is het voor mij moeilijk kiezen, want niet alleen de vleesge-

rechten zijn hier méér dan uitstekend, maar vooral de vis is buitengewoon 

vers en smaakvol.
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Ik laat nog even mijn ogen door de 

kaart gaan om wat prijzen in me op 

te nemen, gezien de geboden kwali-

teit zijn de prijzen meer dan redelijk 

te noemen. 

Na al deze heerlijkheden ga ik naar 

de catacombe van Lust!: de keuken, 

het werkterrein van Hans, die hier 

geconcentreerd en bevlogen bezig 

is. Even heeft hij nog tijd voor een 

praatje. Ik bedank hem voor de ge-

weldige avond en zijn goede zorgen. 

Op de vraag of hij met kerst open is 

antwoordt Hans: natuurlijk! Ieder-

een is hartelijk welkom, ook kunnen 

ze kant en klare schalen bestellen 

voor thuis en voor wat betreft het 

restaurant zijn er nog een paar tafels 

beschikbaar. Bij de uitgang staat 

de charmante gastvrouw van het 

restaurant me vriendelijk lachend op 

te wachten met mijn jas, wat kan het 

leven toch mooi zijn. Buiten herin-

ner ik me het nummer van Iggy Pop: 

Lust for life! Persoonlijk hoop ik nog 

vaak bij Lust! te mogen genieten.

 


