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HMMM MET HESSE...

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse De Strooppot

Strooppot al 12,5 jaar een feest voor iedereen
De vuurwerk dampen zijn opgelost, de kerstboom is de deur uit en ik ben na anderhalve week vakantie weer helemaal up and runnig. Ik moet u melden, ik heb er heel veel zin in. Dit wordt voor veel mensen een bijzonder jaar.
Ik hoop bijvoorbeeld ergens in het voorjaar Abraham te zien en De Groene Venen gaat verhuizen naar het nieuwe
waanzinnig mooi gebouw Dock 15 in Mijdrecht. Ook zal dit jaar voor velen een mijlpaal zijn. Zo ook voor Marcel
Kentrop, de trotse eigenaar van Restaurant De Strooppot viert dit jaar het 12,5 jaar bestaan aan de Oostzijde
42-43 in De Hoef. Om dit zeer heugelijke feit te vieren heeft Marcel in deze eerste maand van het jaar een paar
gave acties bedacht.
Ik wil hier alles van weten dus ga ik
met mijn ‘maat in kwaad’ Peter Bakker gezellig een vorkje prikken bij
Marcel en alles horen over dit jubileumjaar. Ik ken Marcel al jaren, door
de jaren heen heb ik hem met diverse
trouwpartijen meegemaakt. Ik als fotograaf en Marcel met zijn restaurant
als feestlocatie. Wat misschien niet
iedereen weet: De Strooppot heeft
twee aparte feestzalen die uitermate geschikt zijn voor bijvoorbeeld
huwelijksfeesten, bedrijfsfeesten en
jubilea. De Hollandse zaal op de eerste verdieping is voorzien van airco
en daar kunnen ruim 100 mensen zitten met uitzicht om het schitterende
landschap. De tweede feestzaal op
de begaande grond is van hetzelfde
kaliber, maar heeft aan de zijkant ook
nog een volledig terras wat ook overkapt en verwarmd kan worden voor
ruim 170 mensen. Ook beschikt De
Strooppot over een eigen aanlegsteiger. Het bedrijf is onder verdeeld in
twee gedeeltes: de feestzalen en het

restaurant. Het restaurant is lekker
laagdrempelig en uiteraard bijzonder
geschikt voor kinderen. En de kids
spelen hier dan ook de hoofdrol. Met
meer dan 160 soorten pannenkoeken
is de keuze enorm en speciaal voor
onze kleine vrienden is er een selectie van kinderpannenkoeken. Stuk
voor stuk genoemd naar de helden
van Sesamstraat. De verrassingspannenkoek is de onbetwiste favoriet,
een pannenkoek met snoep en een
speelgoed verrassing.
We worden enthousiast welkom
geheten door eigenaar Marcel, die
ons onder genot van een koel frisje
zijn plannen voor deze maand bezielend uit de doeken doet. Onder de
noemer van ‘De Winterse Weggeefweken’ heeft Marcel een mooie actie
bedacht. Op woensdag donderdag
en vrijdag in maand januari krijgt u
bij 4 pannenkoeken er 2 gratis, bij
6 pannenkoeken krijgt u er 3 gratis
en bij 8 pannenkoeken zelfs 4 gratis.

Hoezo sluiten?
De gemeente Uithoorn stopt per 1-1-2015 de bijdrage aan
zwembad “De Otter”. Dit houdt niet in dat we gaan sluiten!
Zwembad “De Otter” is GEEN eigendom van de gemeente
Uithoorn. Wij zullen dus gewoon doorgaan. Anders dan de
gemeente Uithoorn, vinden wij het wel belangrijk dat u kunt
zwemmen en uw kind goed zwemmen leert in Uithoorn!
Zwembad “De Otter” is met nieuwbouwplannen bezig geweest
maar de Gemeente wil er geen kwartje insteken. Wij betreuren
dit en snappen het niet. (zoals veel inwoners) Wij hebben ons
lang niet in de publieke discussie gemengd maar na het horen
van zoveel discussie dit bericht.

Wij wensen ieder een heel goed 2012
en veel zwemplezier!
Met vriendelijke groet,
Zwembad “De Otter”

www.aqua-uithoorn.nl

Wat zeg je nu Marcel? als ik dus met
4, 6 of 8 mensen pannenkoeken kom
eten is de helft gratis? Wanneer ik
dit, met mijn drieeënhalf jaar moeder
MAVO, snel uitreken kom ik op 50%
korting! Kijk dat is nog is een actie.
En is het niet heerlijk om tijdens deze
saaie gure januari dagen lekker met
de kids een pannenkoek te gaan eten.
En ook nog eens voor een koopje, we
hebben tenslotte allemaal een dure
maand achter de rug, toch?
Inmiddels hebben Peter en ik mede
door de lekkere geuren die uit de
keuken komen wel zin gekregen in
een pannenkoek. Peter heeft als
regelmatige bezoeker van dit etablissement snel zijn keuze gemaakt en
gaat heel verrassend niet voor zijn
reguliere pannenkoek maar kiest
voor de Hawaï. Een pannenkoek
met kip, ananas, kaas en satésaus.
Ik heb mijn keuze laten vallen op
een pannenkoek met veelbelovende
naam Hoefse Ondeugd, met gekruid
gehakt, ui, champignons, paprika en
kaas. Binnen een mum van tijd staat
de vrolijke serveerster weer aan onze
tafel met twee gloeiend hete borden
met een overheerlijke pannenkoek.
De pannenkoeken worden hier op de
traditionele manier gebakken, dus
niet zoals bij veel pannenkoekenrestaurants gebruikelijk met een carrousel, maar gewoon weer met de pan
zodat de iedere pannenkoek exact de
baktijd krijgt die hij nodig heeft. Dat
proef je. Peter en ik zijn er stil van.
Inmiddels zit het restaurant helemaal
vol op de eerste actiedag van het jaar.
Uiteraard heeft De Strooppot ook andere gerechten zoals een lekker sa-

De Strooppot

Oostzijde 42-43
1426AE De Hoef
Telefoon: 0297 - 59 37 77
Fax: 0297 - 59 41 56
info@strooppot.nl
www.strooppot.nl
Van oktober t/m maart gelden de
volgende openingstijden:
woensdag t/m vrijdag van 16.00 uur
tot 20.00 uur

teetje, een smakelijke biefstuk of een
heerlijk soepje. Deze pannenkoeken
zijn behoorlijke jongens en zowel Peter als ik zitten aardig aan onze taks
maar ja, de dessert kaart is ook erg
verleidelijk. We besluiten om Marcel
niet teleur te stellen om nogmaals
dankbaar gebruikt te maken van zijn
gastvrijheid. Peter gaat voor nog een
pannenkoek, maar dan met roomijs
en slagroom. Ik ga over the top en ga
voor roomijs met advocaat, chocola-

zaterdag en zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten
Van april t/m september gelden de
volgende openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag gesloten

desaus en slagroom. Na al dit lekkers
is er geen ruimte meer voor de koffie.
We danken Marcel wederom voor
de heerlijke maaltijd en feliciteren
hem nogmaals met het jubileum. We
wensen hem voorspoed met deze
super actie. Als we de zaak in kijken
is dat nu al een doorslaand succes. U
kunt dus nog tot eind januari gebruik
maken van deze geweldige kortingsactie. Eet smakelijk.

