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HMMM MET HESSE...

Door Patrick Hesse

Hmmmm met Hesse Lemon Grass Amstelveen

“Selamat Makan”
‘Hou je van pittig eten?’ klinkt het uit een van onze kantoorruimtes van Dock 15. Ik draai me om en kijk in het vrolijke gezicht van Joey Remmers, die hier samen met zijn partner Liana van Zwieten met hun leuke bedrijf Eigenwijz advies (gespecialiseerd in on- en offline marketingadvies voor MKB’ers) gevestigd is. “Natuurlijk,” antwoord ik, “hoezo?” ‘Een klant zou
graag eens willen dat je een van zijn restaurants bezoekt, hij is benieuwd wat je ervan vindt’.
Het gaat om het nieuwe Indonesische restaurant Lemon Grass aan
de Stationstraat 3 in Amstelveen.
Nu is mijn interesse helemaal

gewekt. Ik moet onmiddellijk
terugdenken aan de tijd (heel lang
geleden) dat ik samenwerkte met
een bloedmooi Indisch meisje en
ik haar op een
dag (schoorvoetend)
meevroeg naar
de bioscoop. Ik
zou haar om
19 uur thuis
bij haar ouders
ophalen en had
dus al gegeten.
Gastvrij werd ik
door haar moeder binnengelaten, waar een
enorme rijsttafel klaarstond.
En kon ik niet
eerder naar
de bioscoop
voordat ik alles
had geproefd.
Zelden zoveel
gastvrijheid
meegemaakt
en zo (veel)
lekker gegeten.
Dus neem ik
de uitnodiging
graag aan, op
de voorwaarde
dat Joey meegaat.
Op een zeldzaam mooie
voorjaarsavond
ben ik weer
even terug
in mijn oude

Verwijde bloedvaatjes
Dinsdagochtend. Ons huidadviescentrum is nog maar net open en een
mevrouw komt binnen.“Goedemorgen,” begroet ik haar vriendelijk,“kan
ik uw jas aannemen?”“Ik ben een beetje vroeg, maar ik vind het ook zo
spannend,” is haar reactie.
Uiteraard is het spannend als
iemand voor de eerste keer zich laat
behandelen voor het coaguleren van
verwijde bloedvaatjes in het gezicht.
Naast de omgeving, is ook de behandelend specialist en de behandeling
nieuw. Alles verloopt prima en na
afloop van de behandeling spreekt
de mevrouw mij opnieuw aan. Wil jij
eens naar mijn benen kijken? Ik heb
daar zoveel adertjes op lopen, is dat
te camoufleren?
Na een aantal vragen te hebben
gesteld, bekijk ik in de salon haar

benen. Dit zijn niet zomaar een paar
adertjes. De hele onderbenen en
voeten zijn bedekt met fijne rode en
blauwe adertjes. Daarnaast vallen
de opgezette voeten en de verdikte
onderbenen mij ook op. Hier is dus
veel meer aan de hand dan alleen
een cosmetisch niet mooi ogende
aanblik.
Naar aanleiding van mijn constateringen vervolg ik mijn vragen en
het gesprek. Het blijkt dat mevrouw
40 kg is afgevallen en al geruime
tijd last heeft van zware en pijnlijke

woonplaats. We worden hartelijk
ontvangen door Rudi Tuwankotta en
voelen ons meer dan welkom. Het
kleine maar smaakvolle ingerichte
restaurant ziet er piekfijn uit. We
nemen plaats in het midden van het
restaurant. “Wat wilt u drinken,”
vraagt een zoetgevooisde stem. Ik
zie een charmante Indische schone
en krijg onmiddellijk een déjà vu...
We krijgen een lekkere appetizer,
ik neem een loempia en Joey neemt
de Soto Ajam, een Indonesische
kippensoep. Dan komt Rudi met een
paar rechauds aanlopen en gedecideerd maakt hij ruimte op onze
tafel om vervolgens af en aan te
lopen met allerlei kleine liflafjes en
lekkernijen, een bonte verzameling
van al het lekkers dat de Indische
cuisine te bieden heeft, en ik moet
hier toegeven, daarvan loopt het
water je in de mond: al die mooie
kleuren, geuren en smaken, en zo
harmonieus verzameld. Joey en ik
kunnen alleen nog maar glunderen,
wat een topjob!
Even twijfel ik of ik mijn vader
zal Twitteren, als enorme fan van
Indonesië, Ik weet dat ik hem heel
jaloers zal maken. Maar een beter
idee schiet me te binnen: binnenkort maar weer eens de ‘oukies’
meenemen, zo’n toptent moet je
niet voor jezelf houden en je kunt
je ouders tenslotte niet vaak genoeg
bedanken voor een goede start in
het leven. Joey en ik genieten van
rijsttafel met maar liefst 16 gevarieerde gerechten. Teveel om op te
noemen, maar we hebben wel een

benen. Van de pijn wordt ze regelmatig wakker, waardoor ze geen goede
nachtrust meer heeft. Ze schaamt
zich voor de aanblik die haar benen
en voeten geven en hoopt door het
gebruik van camouflage weer slippers
te kunnen dragen.
Uit het gesprek komt naar voren dat
mevrouw op advies van haar huisarts
bij ons is gekomen. Daarnaast is zij
patiënt van een internist. Dit zijn voor
mij belangrijke gegevens, want de
visie van een arts is mede bepalend
voor mijn advies.
Met de professionele cover cream
van Pascaud laat ik mevrouw zien
hoe ze zelf haar adertjes op haar
voeten minder zichtbaar kan maken.
Daarnaast richt mijn advies zich op de
vocht in haar benen. Zolang dit nog
zo erg is, zullen de adertjes zeker niet
verbeteren en behoudt mevrouw de
pijn in haar benen. Lymfedrainage is
in deze de beste oplossing. Het kan de
pijn verlichten en zelf het probleem
oplossen (mits het niet (chronisch)

paar favorieten: Rendang,
gestoofd vlees
in padangste
stijl (pittig),
Gado Gado
Boontjes,
sambal goreng,
Tempe en
Udang Tahu,
Grote garnalen
tahoe, licht
gebakken en
afgemaakt met
een pittige
kokossaus.
Wat ook absoluut de moeite
waard is om
te vermelden:
deze rijsttafel
is vanaf twee
personen en
kost per persoon 32 euro.
En dat is helemaal niet veel
geld voor zo’n
Indonesisch
feestmaal.
Inmiddels
druppelen er wat gasten binnen,
onder wie –en dat is volgens mij
een heel goed teken– een aantal
Indische mensen. Wanneer ik wat
sfeerfoto's maakt, grapt er een
klant met Amsterdamse tongval:
‘Hee, wil je ook nog tevreden
gasten op de foto?’ Als ik bij hen
informeer of het smaakt, krijg ik
een glunderend gezicht te zien. Met
een “Het is hier helemaal top!”

medisch is). Door thuis dagelijks de
Aromessence circularome en gel te
gebruiken, ondersteund mevrouw zelf
ook de behandeling. En het resultaat?
Na twee behandelingen merkt
mevrouw al het verschil, na de 5e
behandeling kan mevrouw zelfs weer
op hakken lopen en wordt ze ’s nachts
niet meer wakker van de pijn.
Inmiddels is de kuur van 10 behandelingen voorbij en is mevrouw op
controle bij de internist geweest. Deze
was zo enthousiast, dat ze pas over
een half jaar terug hoeft te komen.
Bij ons komt ze maandelijks voor een
onderhoudsbehandeling. Soms kunnen
oplossingen zo simpel zijn, wat een
mooi vak heb ik toch!
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heeft Lemon Grass weer een paar
fans gescoord. Nadat Joey en ik ons
buikje volgegeten hebben, moeten
we noodgedwongen wat laten staan,
want ondanks dat wij aardige eters
zijn is dit ook voor ons ruimschoots
te veel.
Daar is Leoni weer, de charmante
Indische dame. De vraag of we een
dessert lusten moeten we helaas
afslaan, maar... een lekker bakje
koffie met spekkoek kunnen we
natuurlijk niet weigeren. Al met
al is Lemon Grass een enorme
aanwinst voor Amstelveen en wijde
omgeving en zal dit niet mijn laatste
bezoek zijn aan deze oase van rust
en lekker eten. Leve de Indonesische cuisine! Joey en ik stappen in
de auto en gaan weer richting ons
dorpie Vinkeveen. Selamat tinggal,
teman (tot ziens, vriend).

Restaurant
Lemon Grass
Stationsstraat 3
1182 JM Amstelveen
Tel: 020-6404396
www.restaurantlemongrass.nl
Openingstijden:
Elke dag van 12-15 en van 17-22 uur

