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HMMM	MET	HESSE... Door Patrick hesse

't Amsterdammertje
Rijksstraatweg 119  
3632 AB Loenen aan de Vecht
T 0294 23 48 48   

info@restaurantamsterdammertje.nl
www.restaurantamsterdammertje.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
Voor lunch van 12.00 uur tot 
14.00 uur.
Voor diner van 18.00 uur tot 
23.00 uur.

Zaterdag:
Voor diner van 18.00 uur tot 
23.00 uur.

Zondag en maandag zijn wij 
gesloten.

Een betoverende avond in Loenen
Ik ben vanavond te gast bij ’t Amsterdammertje en dat doet mij zeer veel deugd. In dit geweldige restaurant 
zwaait namelijk mede-eigenaar en chef-kok André Gerrits zijn gastronomische toverstaf over de keuken. 
Dit doet hij met ongekende passie en een ambitie die zo veel kwaliteit oogst, dat dit in 2010 werd beloond 
met een Michelinster en het gerenommeerde magazine ‘Lekker’ 't Amsterdammertje in de top 100 van beste 
restaurants van Nederland rangschikte. 

Hmmm met Hesse ’t Amsterdammertje

Persoonlijk had ik vreemd genoeg 
nog nooit het plezier om een bezoek 
te brengen aan ’t Amsterdammer-
tje, dat in hartje Loenen aan de 
Vecht is gesitueerd; op slechts een 
kwartier rijden vanuit het centrum 
van De Ronde Venen. Op de eerste 
echt koude avond van het seizoen 
stap ik de warme gezelligheid in 
van ’t Amsterdammertje. Met alle 
egards word ik als gast onthaald en 
geeft het uitstekende personeel mij 
onmiddellijk het gevoel welkom te 
zijn in dit mooie etablissement. Wat 
een uitstraling en wat een sfeer! Na-
tuurlijk wordt mijn fotografi sch oog 
getrokken naar de gave zwart/wit 
slideshow die wordt geprojecteerd 
op het schuine plafond. Nadat ik mag 
plaatsnemen in het midden van de 
zaak, word ik hartelijk begroet door 
de uiterst vriendelijke en sympa-
thieke André Gerrits. Na een kleine 
uitleg hoe de avond zal verlopen, laat 
de charismatische Gerrits er geen 
twijfel over waar zijn pure passie ligt. 
Ik geef me graag over aan de dingen 
die komen gaan! “We beginnen met 
een keur van amuses een klein rondje 
rond de wereld; onze eigen interpre-
tatie van wat kleine gerechtjes van 
diverse werelddelen. Noem het maar 
De Wereld Rond Zonder Jetlag,” 
grapt André. Ontspannen zittend aan 
tafel krijg ik inderdaad wereldse ge-
rechtjes voorgeschoteld: een bitterbal 
van old Amsterdam kaas, kletskopje, 
violet mosterd en een crème van kik-
kererwten (Nederland); een pasteitje 

met bakkeljauw, crème van specerij-
en en jonge prei (Bonaire); noodles, 
baby komkommer, gelei van zeewier, 
crème van pompoen en snippers van 
yoghurt (Japan); Bami Goreng, gelei 
van soja, buikspek, bosui en krokante 
uienringen met gebakken ei (China); 
een hoorntje caprese, mozzarella, 
gedroogde sherrytomaat, schuim-
pje van tomaat met een mayo van 
basilicum en verse basilicum (Italië) 
en tenslotte gazpacho, een schuim 
van artisjok en een olie van lavas 
(Spanje).  
 
Na al deze kleine hemelse hapjes 
is het tijd voor het eerste gerecht: 
langoustine, wederom een eigen 
interpretatie van André en zijn ge-
weldige keukenbrigade: dun gesne-
den langoustine en ravioli gevuld met 
langoustine en munt, kogel van mais 
met gelei van schaaldieren, aardpeer, 
krokante Pata Negra ham, witte 
chocolade en een dressing van schaal-
dieren en citrus. Dit alles smaakt zeer 
verfi jnd en geniet ik met volle teugen. 
Inmiddels druppelt het restaurant 
vol met een diversiteit van mensen. 
En dat is ook het mooie en unieke 
van 't Amsterdammertje. Ondanks 
de enorme kwaliteit blijft het voor 
iedereen toegankelijk en staan André 
en zijn vrouw Geneviève Paulina (die 
samen het restaurant runnen) voor 
laagdrempeligheid. Erg leuk om te 
zien: naast mij zit een verliefd Engels 
stel te genieten van elkaar en van het 
eten, aan de ander kant zitten een 

oudere dame en heer die –gezien de 
begroeting met het personeel– vaste 
gasten zijn en voor mij zitten drie 
zakenheren die resoluut hun culinaire 
lot in André’s gedreven handen leg-
gen. Aan hun tevreden gezichten aan 
het eind van de avond te oordelen, 
een terechte keus.

Ondertussen word het volgende 
gerecht geserveerd: vitello ton-
nato 2011, bokkenpootje gevuld met 
crème van tonijn en crème van kalfs-
sukade, spiraal van tonijn en kalfs-
muis, geroosterde tonijn met ansjovis 
gevulde taggiasche olijf, gele en rode 
paprika en frisse tonijnmayonaise. 
Wederom een schot in de roos – wat 
een smaak sensatie!

Het vriendelijke personeel draait 
onderling als een goed geoliede 
machine en weet uitstekend hoe het 

hoort, ik word er blij van!
Het volgende gerecht is gepocheerde 
kabeljauw en paëlla met kokkels, 
mosselbouillon, chorizo en een croûte 
van doperwten.
Als vierde gang is het tijd voor wild. 
Even denk ik aan mijn gabber Peter 
Bakker, die van zijn huwelijksreis aan 
het genieten is, om vervolgens mijn 
tanden in de supermalse herten-
rugfi let te zetten, die samen met 
kleine groenten, Amsterdamse ui, 
gemarineerde bloemkool, augurk en 
spruitblad, stamppotje van kervel en 
bieslook en een saus van hert, een 
heerlijk herfsttafereeltje vormt, op 
originele wijze op leisteen geserveerd 
en wederom kom ik superlatieven te 
kort voor dit wonderschone gerecht.

Voordat het dessert mijn tafel 
verrijkt, is het nog tijd voor een 
tussengerecht: Stilton millefeuille 
gevuld met crème van Blue Stilton, 
sponscake van vijgen, stroop van rode 

port en ijs van beurre noisette. Een 
heerlijk verrassende dis.
En dan het dessert: Dame Blanche 
volgens ’t Amsterdammertje. Een 
klassiek dessert in een hip jasje; cho-
colade met daarover heen gegoten 
warme room om dit vervolgens zelf 
te mengen. Briljant!

Ik moet u eerlijk melden dat mijn 
verwachtingen, die zeer hoog gespan-
nen waren door de reputatie van 
André Gerrits en zijn crew, volledig 
zijn waargemaakt. Wat heb ik culi-
nair genoten deze avond. Nog even 
wip ik de keuken in voor wat foto’s 
en krijg een blik achter de schermen 
en geniet ik van de trots en passie 
van al deze mensen die hier zeer 
professioneel staan te werken. Zo zou 
het overal moeten zijn: trots zijn op 
wat je doet en wie je bent. Amicaal 
neem ik afscheid van André en dank 
hem hartelijk voor deze betoverende 
avond!

Sinterklaasactie bij Witte

Is uw voornaam 
Prince-Fritz-Cruene-
August-Willem-Jan-
Hendrik-Dick?

Dan heeft u geluk bij de Sinterklaas-
actie van Makelaardij Witte. Met 
deze actie kunt u namelijk 100 euro 
aan boodschappen winnen bij Albert 
Heijn Vinkeveen, plus uw voornaam 
in chocoladeletters! 

Mensen met de voornaam Ad of Pim 
hebben natuurlijk net zoveel kans, 
maar winnen wel minder chocolade-
letters. Iedereen mag meedoen, van 
jong tot oud. Wat moet u doen? Op
www.deplekbijuitstek.nl vindt u het 
woningaanbod van Makelaardij 
Witte. Op willekeurige foto’s staan 
elf Pieten met een letter. Verzamel 
deze letters, maak er een woord van 
en stuur de oplossing naar info@
makelaardij-witte.nl. De uiteindelijke 
drie winnaars zullen op 5 december 
bekend worden gemaakt. 
Dus waar wacht u nog op?


