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De Voetangel Ouderkerk aan de Amstel

Verwennen in De Voetangel
Op nog geen kwartier afstand van De Ronde Venen ligt, net voorbij het
pittoreske Waverveen, een geweldig restaurant op een historische locatie,
die al ruim een eeuw in handen is van de familie Leurs. Ik heb al heel wat
restaurants mogen bezoeken en ben altijd blij gestemd dat er zoveel toplocaties in onze omgeving zijn. Daarvan zijn er altijd een paar die er extra
uitspringen. Het restaurant waar we het over hebben, is in mijn geval de
Voetangel in Ouderkerk aan de Amstel, net op de grens bij Abcoude en
Waverveen. Waarom dit restaurant? In de eerste plaats –uiteraard– het
eten, en direct op de tweede plaats: de mensen die hier werken. De familie
Leurs, onder leiding van Sommelier Henk Leurs, werkt met vast personeel
en is daarbij zeer selectief te werk gegaan. De altijd even vriendelijke en
vrolijke dames en heren die daar werken hebben één opdracht: u een geweldige avond te bezorgen.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik ben nu al jaren vaste klant en mijn
vrouw en ik grijpen iedere reden
aan om gezellig bij de Voetangel te
gaan eten (verjaardagen, jubileum of
aardappelmoeheidsvakantie, noem
het maar op en anders verzinnen we
gewoon een reden). In al die jaren
hebben de mensen van de Voetangel
ons nimmer teleurgesteld en hebben
wij vrienden, kennissen en familie
weten te overtuigen.
Vanavond ben ik op pad met hoofdredacteur en mede-eigenaar van de
Groene Venen, Rob Isaacs, die als
fijnproever een goed restaurant op
waarde weet te schatten, maar eerlijk
toegeeft dat het wel ruim 15 jaar
geleden is dat hij bij de Voetangel
heeft gegeten. Hoog tijd dus voor een
hernieuwde kennismaking. Gelijk
schiet ik in de ‘promostand’ en vertel
dat hij gerust mijn adviezen in deze
ter harte mag nemen. Gezien mijn
staat van dienst bij de Voetangel,
besluit Rob wijselijk deze tips ter
harte te nemen.

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

De locatie de Voetangel stamt al
uit 1626 en was oorspronkelijk een
tolhuis tussen Amsterdam en Utrecht.
Er kwam een herberg en een plek om
de dieren te verzorgen. Langzaam
groeide het uit tot een restaurant.
Begin 20ste eeuw kwam het in
handen van familie Leurs, waar nu
al de vierde generatie in de persoon
van Henk de mensen bedient. Het
restaurant heeft in 1983 en 2003
een aantal ingrijpende verbouwingen
gehad. Anno 2011 bestaat de locatie
uit drie ruimtes, met in het midden
een gezellige appetizerbar. De Brasserie, met uitzicht over de wateren de
Bullewijk en Holendrecht, met 30 zitplaatsen; de Polderkamer, uitermate
geschikt voor wie met een gezelschap
wil komen eten en natuurlijk het restaurantgedeelte, met plaats voor 60
personen. Door de ruimte zo te verdelen, is een intieme sfeer gecreëerd.
Mede door de juiste belichting is dat
erg goed gelukt. In de zomer kan
men ook uitstekend buiten dineren en
genieten van de bootjes die voorbij
komen. 's Avonds zie je duidelijk de
verlichting van de ArenA.
Rob en ik kiezen als voorgerecht voor
de Proeverij; een samenstelling van
de voorgerechten die momenteel op
de kaart staan. Deze gerechtjes kunnen dus van week tot week variëren.
Op een prachtig opgemaakt bord
krijgen wij voorgeschoteld: romige
zuurkoolsoep met rookworst en spek;
bavarois van bettine geitenkaas; krokantje van sinaasappel, sesam en een
stroopje aceto balsamico; een rilette
van eendenbout met bospaddenstoelen en notenolie; een wildpaté met
sinaasappel-chutney; gemarineerde
Schotse zalm met een krokant van
truffel-aardappel en avocado crème
en als laatste octopus met zoetzure
groente en wasabi mayonaise. Zowel
Rob als ik zijn er stil van en het begint tot Rob door te dringen waarom
ik het hier altijd zo naar de zin heb.

Inmiddels is het tijd voor het hoofdgerecht. Rob en ik hebben ieder een
Voetangel-klassieker besteld. Ik ga
voor de ‘Polderjongen’, een smaakvolle rib-eye van Iers Black Angus rund
van maar liefst 400 gram, vergezeld
met frites en bearnaisesaus. Mijn
persoonlijke favoriet; ik eet nergens
anders meer rib-eye dan bij de Voetangel. Rob is ook een vleesliefhebber,
maar deze afmetingen zijn voor hem
te veel van het goed; hij koos voor
de ‘Turfjes’: twee biefstukjes van de
ossenhaas met bospaddenstoelen,
aardappel-groene kruiden mousseline
en pepersaus. Het smaakt ons buitengewoon goed en het is weer even stil
aan tafel: we genieten volop.
Wanneer Rob en ik een keuze uit
de dessertselectie hebben gemaakt,
komt Henk nog even gezellig bij ons
zitten en vertelt dat het ook mogelijk
is om het nieuwe fenomeen ‘walking
dinner’ bij de Voetangel te reserveren, voor groepen vanaf 60 personen.
Zo'n walking dinner is een ideale
manier om gasten te ontvangen in
een ongedwongen en persoonlijke
sfeer. Verdeeld over de avond serveert
het personeel in trendy servies kleine
gerechtjes, die handzaam en van
uitstekende kwaliteit zijn. Dus geen
lange tafels of in de rij voor een
buffet, maar een staand diner. Uiteraard wordt wel rekening gehouden
met zithoekjes en statafels. Ook
attendeert Henk ons op de populaire
‘kleine kaart’ speciaal voor de lunch
(tussen 12.00 uur en 16.00 uur).
Inmiddels is door een van de vele
charmante dames die de Voetangel
rijk is, het dessert geserveerd. Rob
koos de Proeverij van sinaasappel
met brûlée, mousse, cocktailtje, gesuikerde partjes en coulis. Ik krijg de
Bread and butterpudding geserveerd,
gemaakt van krentenbrood met vanilleroomijs. Werkelijk waanzinnig!
We zijn beiden helemaal voldaan. Bij
een heerlijk kopje koffie nemen we
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samen nog even de indrukwekkende
kaart door. De prijzen liggen iets
boven het gemiddelde, maar gezien
de service en de kwaliteit van de
gerechten, is dit naar mijn mening
volledig op zijn plaats.
Als u ook eens echt wil genieten van
heerlijk eten, fijne bediening en een
landelijke sfeer, neem dan lekker de
toeristische route door Waverveen en
laat u heerlijk culinair in de watten
leggen door de familie Leurs. Wie
weet heeft u dan ook wel een nieuwe
nummer één!
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zondag en maandag gesloten.

