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met een paar goede disco knallers 
was de dansvloer binnen no time vol-
ledig gevuld en bleek Hans over een 
uitstekende zangstem te beschikken. 
Na dankzegging aan Miriam en 
Antoine voor de bijzonder gezellige 
en gastvrije avond wandelen mijn 
vrouw en ik de koude nacht in en 
ben ik defi nitief om voor wat betreft 
dinnershows en zal ik de agenda van 
De Meijert strak in de gaten houden.  
Ik raad u aan hetzelfde te doen. 

Nog even een 
dankzegging 
aan de jongens 
van Brasserie de 
Waard voor het 
vlot trekken van 
onze retro Fiat. 
Chapeau!
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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.

Christmas Experience in De Meijert

It's the most wonderful time of the year
Witter wordt het niet en het weer is optimaal voor de Christmas Experi-
ence in De Meijert. Nadat ik met veel pijn en moeite de auto in de zwaar 
besneeuwde parkeerplaats heb gekregen staat collega Peter Bakker ons 
(mijn vrouw en ik) met zijn aanstaande bruid Aline al op te wachten, De 
Groene Venen bus baant zich duidelijk makkelijker door de sneeuw dan 
ons kleine retro Fiat. Binnen wacht onze andere tafelgenoot: Jim Clarke, 
de legendarische radioman uit de regio. Een uitstekende tafelzetting voor 
mijn eerste dinnershow. Eerlijk gezegd had ik altijd een kruiwagen vol 
scepticisme omtrent het fenomeen dinnershows. Ik dacht altijd dat dat 
steeds worden afgeleid tijdens het lekkere eten was. Niets blijk minder 
waar. Nu hebben Antoine & Miriam Post een reputatie hoog te houden 
voor wat betreft de thema avonden in De Meijert, dus was ik vol vertrou-
wen dat het goed zou komen. Bij binnenkomst worden we welkom gehe-
ten door Hans van Veen, Mijdrechts eigen ras entertainer. 

tekst en foto’s patrick hesse

De zaal ziet er geweldig en 
sfeervol uit. De zaal is dan ook 

uitverkocht en met een mannetje of 
180 gaan we een gezellige avond 
tegemoet. Op geheel eigen wijze 
introduceert Hans bijgestaan door 
nog twee multitalenten Paul Valk 
en Martine Grunwald elke tafel en 
zit de stemming er meteen goed in, 
ondanks dat iedereen er toch even in 
moet komen. 

Na het voortreffelijke voorgerecht 
buffet met een keur aan lekkere 
hapjes bestaande uit carpaccio met 
balsamicodressing, wildzwijnham 

met mango chutney, Hollandse 
garnalen met koriander, kavi-
aar courgette, gazpaccho, koude 
groentesoep,gemarineerde tonijn 
met zwarte sesam wildbouillon, 
romige bospaddestoelensoep, ragout 
van geconfi jte eend en mijn per-
soonlijke favoriet wintersalade van 
kalkoen en zoete aardappel. Door 
op verschillende plaatsen een buffet 
neer te zetten kon iedereen makke-
lijk pakken en was er van alles ruim 
voldoende en was de toon culinair 
gezien ook goed gezet.

Toen was het tijd voor de hilarische 
kerstquiz die door Hans en Martine 
werd gepresenteerd, bijgestaan door 
Paul op de piano. Ondanks de soms 
merkwaardige en komische vragen 
werd er door de tafels fanatiek 
gestreden om de eerste plaats (waar 
ook weer een hilarisch prijzenpak-
ket aan vastzat). Nadat de tafel van 
Brasserie de Waard onherroepelijk 
tot winnaar werd uitgeroepen en 
er een graai gedaan kon worden 
uit de het spectaculaire prijzenpot 
met onder andere neptattoos en 
een heus navigatiesysteem (kaart 
van Nederland). Inmiddels was het 
hoofdgerecht ook in buffet vorm 
klaar gezet en wederom met uitste-
kende spijzen: stoofschotel van hert, 
kalkoenfi let met gember limoensaus, 
kalfsvlees met romige paddestoe-

lensaus, boeuff bourgignon, tongrol-
letjes met kreeftensaus, Argentijnse 
ossenhaas in de zaal gesneden met 
portsaus Parijse worteltjes, noisette 
aardappeltjes en frites waarbij ik 
de kalkoen fi let met gember en 
limoensaus buitengewoon lekker 
vond. Hans die tussen de bedrijven 
door bij iedere tafel om een verhaal 
vroeg over een van de gasten wist 
samen met zijn team binnen een 
mum van tijd een komische musical 
neer te zetten en kreeg daarmee de 
lachers op zijn hand werd de sfeer 
meer dan gezellig. Persoonlijk had 
ik het bijzonder na de zin en bleek 
zo een dinnershow 
veel meer te zijn dan 
eten en wat afl eiding 
tussendoor. Nadat het 
sensationele dessert 
buffet was neergezet 
kon ik de verleiding niet 
weerstaan en schreed 
ik langs al het lekkers 
terwijl het water me uit 
de mond liep, ik zag : di-
verse soorten bavarois, 
ijstaart, soesjes, vers fruit, slagroom, 
kaneelijs, cassata ijs etc. Na een wel 
overwogen keus liet ik dit hemelse 
dessert me goed smaken.
Nadat iedereen klaar was met het 
buffet liet Hans en consorten er 
geen gras over groeien en liet met-
een blijken dat het dak eraf moest 


