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Door Patrick HesseHMMM	MET	HESSE...
La Canette, het best bewaarde 
geheim van Vinkeveen
Samen met mijn hoofdredacteur Rob Isaacs heb ik iets ontdekt; een soort geheim. Als je vanuit Vinkeveen-
Dorp de Baambrugse Zuwe helemaal volgt en aan het eind rechts de Groenlandse Kade oprijdt, negeer dan 
volledig de dreigende borden over politiecontroles, laat u niet intimideren door de grandioze villa's, maar 
geniet gewoon van de mooie route door wat ik sinds het optrekken van de geluidsmuur langs de A2 ons 
nieuwe stiltegebied noem (je gelooft niet dat je zo dicht bij de snelweg zit). Als er dan rechts een prachtig 
donkerrood gebouw opdoemt, dat doet denken aan een combinatie van koloniale en Scandinavische stijl, 
parkeer dan links uw auto en betreedt dit fraaie gebouw. 

Omwille van de historie heeft 
eigenaar Lamine Hedhili de naam 
De Lokeend laten bestaan, maar dan 
alleen voor het hotelgedeelte, dat 
direct achter het restaurant is gesi-
tueerd en door een prachtig terras 
van het restaurant wordt gescheiden. 
Het hotelgedeelte biedt vier tweeper-
soons suites op de begane grond, en 
vier vierpersoonssuites op de boven-
etage. Boven het restaurant bevinden 
zich nog twee conferentieruimtes. 

Het restaurant kreeg een nieuwe 
naam: La Canette (onthoud die 
naam!). We zijn vanavond uitgeno-
digd door eigenaar Hedhili om de 
sfeer en vooral de geweldige gerech-
ten te komen proeven. Direct bij bin-
nenkomst worden we bijzonder har-
telijk ontvangen door de charmante 
gastvrouw Rabia, die duidelijk weet 
hoe het hoort. De tafels zijn prachtig 
gedekt en het restaurant, dat ruimte 
biedt aan ongeveer 45 personen, ziet 
er smaakvol uit. De menukaart biedt 
verrassende combinaties en het is dan 
ook moeilijk om een keuze maken uit 
al dat lekkers. Rabia brengt redding, 
door een proeverij van een aantal 
gerechten op de kaart voor te stellen. 
Geaccepteerd! We beginnen met 
een amuse: een heerlijke gazpacho, 
een frisse Spaanse koude soep met 
Hollandse garnaaltjes. We zitten vor-
stelijk in de heerlijke stoelen waarin 

uren tafelen geen probleem is. De 
toon is gezet!

Als tweede gerecht krijgen we 
geserveerd een mozzarellasalade 
met gepocheerd kwarteleitje, Pata 
Negraham, cornichons, perzik en 
gesmolten plakjes eendenlever: een 
geweldig kakofonie van smaken, op 
een subtiele manier samengebracht. 
Rob en ik kijken elkaar heel enthousi-
ast aan en vragen ons af hoe het komt 
dat we hier nog nooit eerder hebben 
gegeten. Een blik op de kaart vertelt 
ons dat de prijzen helemaal niet zo 
hoog liggen en dat je al een driegan-
gen dagmenu eet voor  € 32,50. Een 
gemiddeld hoofdgerecht komt rond 
de 25 euro. Zeker gezien het gebo-
dene is dit niet extreem te noemen, 
want de hele ambiance en aankleding 
van dit restaurant straalt topklasse 
uit.  

Als derde gerecht serveert Rabia 
ons een mooi visgerecht: zalm en 
mosselen, de zalm gepekeld, de 
mosselen in koriander gemarineerd, 
met zoetzuur prei, haringkaviaar 
en avocado-crème. Wederom een 
supergerecht en we genieten opti-
maal. Inmiddels is eigenaar Lamine 
Hedhili gearriveerd. Deze bijzonder 
vriendelijke en aimabele man vertelt 
met veel passie over zijn restaurant. 
Hij is blij dat de uitbreiding van de A2 

La Canette 
Restaurant
De Lokeend Hotelsuites & 
Conference
Groenlandsekade 61
3645 BB Vinkeveen
Telefoon: 0294-291544

www.lacanette.nl
www.delokeend.nl

Restaurant: 7 dagen geopend
maandag t/m vrijdag keuken van 
12.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag & zondag keuken van 
18.00 uur tot 22.00 uur

zo goed als voltooid is, want maan-
denlang zat hij verscholen tussen de 
zandhopen bij de afslag Vinkeveen en 
de afgesloten Vinkenkade. De vele 
gebodsborden aan het begin en het 
eind van de Groenlandse Kade tonen 
dat de wegbeheerder geen oog heeft 
voor de ondernemersbelangen van de 
langs dit traject gevestigde bedrijven. 
De werkzaamheden aan de afrit 
Vinkeveen naderen hun voltooiing en 
op een aantal navigatiesystemen is 
de gewijzigde situatie aangegeven. 
Hedhili merkt dan ook verheugd dat 
weer meer gasten zijn bedrijf weten 
te vinden. 

Inmiddels is Rabia met haar prach-
tige glimlach weer aan onze tafel 
verschenen voor het volgende feestje: 
gegrilde kabeljauw, aangemaakt 
met citroen, tomaten, zuringsaus en 
groenten linten. We genieten volop 
en, zoals altijd tijdens dit soort gele-
genheden, wisselen Rob en ik ideeën 
uit voor de krant. Dit soort gesprek-
ken zijn altijd bijzonder inspirerend 
en ik realiseer mij hoe fi jn het is dat 
we bij De Groene Venen een stel 
enthousiaste vakidioten zijn.

Daar is Rabia weer met de apotheose 
van de avond: Hollandse lamsrug met 
asperges en bloemkoolpuree, epoise 
en eigen jus. Het malse vlees smaakt 
optimaal. Dit is genieten met een 
hoofdletter G.

Speciaal voor ons hebben de koks een 
mini Grand dessert voor ons be-
reid: crème brûlée, een wentelteefje 
van suikerbrood met een milkshake 
van Malibu en citroentaart met man-
darijn-sorbet. Een absolute top-avond, 
terwijl het gewoon maandag is!
We maken nog even kennis met de 
Chef Richard Veld en zijn keuken-
brigade en na een hartelijk afscheid 
van eigenaar Hedhili en charmante 
gastvrouw Rabia kletsen Rob en ik 
nog wat na op het parkeerterrein. 

We hebben beiden het idee een ge-
heim te hebben ontdekt; het best be-
waarde geheim van Vinkeveen. Want 
hoe komt het dat niet meer mensen 
de weg weten te vinden naar dit 
pareltje La Canette? En dan komt de 
gewetensvraag: moet je dit geheim 
bewaren? Dilemma. De journalist in 
ons zegt natuurlijk: schreeuw het van 
de daken, dat nieuws!

Misschien is het beter dit geheim al-
leen met u te delen. En als u het later 
doorvertelt, moet u dat zelf weten. 
Wat beslist wèl geheim moet blijven, 
is het geheim van de Chef!


