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HMMM MET HESSE...

Door Patrick Hesse

Hmmm... Met Hesse Villa Lokeend Vinkeveen

De roep van de lokeend!
Voor het derde jaar op rij ben ik uit genodigd voor een bezoekje aan Villa Lokeend in Vinkeveen. En voor
het derde jaar op rij doe ik dit bijzonder graag en neem ik (inderdaad ook voor de derde keer) onze hoofdredacteur Rob Isaacs mee. Al bij ons eerste bezoek werden we blij verrast door dit pareltje van een restaurant in De Ronde Venen, waar we toen amper het bestaan van wisten. Vorig jaar was de overname door
eigenaar Sylvia van der Zwaard de aanleiding van ons bezoek. En nu belde Sylvia met veel nieuws, zoals een
nieuwe chef-kok en een verrassende nieuwe kaart met zomerse gerechten en wijnen.
Nu zie ik persoonlijk altijd wel snel
een reden om uit eten te gaan (ben
ook altijd rap over te halen door
mijn vrouw – en als er geen reden
is, dan bedenken we er wel één).
Maar dit keer hebben we dus opnieuw goed onderbouwde redenen
om richting de Groenlandsekade
61 te sturen en weer eens een
vorkje te gaan prikken bij Sylvia en
haar team op die prachtige locatie.
Het schitterende gebouw, dat doet
denken aan een combinatie van koloniale en Scandinavische stijl, staat
er in onberispelijke staat bij. Ik
laat mijn 500tje achter op de ruim
bemeten eigen parkeerplaats die
gesitueerd is tegenover het hotelrestaurant. Villa Lokeend bestaat
uit twee gebouwen: het restaurant
met daarachter een prachtig terras
en dan het tweede gebouw het
hotel. Voorzien van vier enkele en
vier dubbele suites en een geweldig
uitzicht over de plassen.
De immer charmante Sylvia
begroet ons enthousiast als altijd
en geeft direct een gevoel van welkom. Meteen vallen ons wat meer
veranderingen op aan het interieur,
dat vorig jaar al een geweldige
metamorfose had gekregen. Nu is

ook het lichtplan aangepakt, wat
buitengewoon sfeerverhogend
heeft gewerkt en ook is de tafel die
restaurant en keuken van elkaar
scheidt veranderd in een gezellige
bar. Dit laatste ontbrak er nog aan
en heeft de locatie een gezelliger
uitstraling gekregen. Kortom, een
prachtig restaurant zonder protserigheid.
“En dat is precies wat we graag
wilden,” aldus Sylvia. “Villa Lokeend had de naam toch vooral een
chique –en daarmee dure– locatie
te zijn en van dat vooroordeel
willen we graag afstappen. Dit is
een restaurant geworden waar
het nog steeds culinair genieten is,
maar waar ook ruimte is voor een
lekkere hamburger of in de winter
een stamppotje, gewoon veel breder

georiënteerd.” Sylvia stelt ons met
trots voor aan haar nieuwe chef-kok
René Jansen. “Ook René kan veel
meer ‘out of the box’ denken en
heeft heel veel goede ideeën. We
willen het restaurant kwalitatief
hoog houden, maar breder in de
markt zetten. We zitten natuurlijk
op een mooie locatie, maar ook
redelijk afgelegen we willen ons
veel meer gaan profileren en veel
persoonlijker naar de klanten
toe. Deze locatie is ook uitermate
geschikt voor feesten en partijen.
Ook willen we ons daar veel meer
op richten en laten zien wat de
mogelijkheden zijn.”
Inmiddels hebben Rob en ik aan
onze eigen ‘stamtafel’ plaats genomen, vanwaar wij een mooie blik
over het restaurantinterieur hebben.
De jonge en zeer enthousiaste
serveerster blijkt Sylvia's dochter
Robin en met dezelfde flair als haar
moeder (de appel valt niet ver van
de boom) brengt ze ons de amuse:
een romig curry/kokossoepje. Na
deze heerlijke appetizer is het tijd
voor het voorgerecht. Op bord krijgen we een mooie setje bij elkaar:
Coquilles, een heerlijke prosciutto
ham, olijfolie en een terrine van
ratatouille. Het ziet er geweldig uit
en smaakt uitstekend.
Inmiddels druppelt het restaurant
langzaam vol en hebben meer culinaire liefhebbers de weg gevonden
naar de parel van Vinkeveen.
Voor het hoofdgerecht heeft René
gekozen voor een geweldig malse
runderlende met asperges, cantharellen, courgette en een jus van sjalotjes. Werkelijk voortreffelijk, wat
een prachtig stuk vlees en uitstekend
bereid. Dit is meteen mijn favoriete
vlees, net als rib-eye, maar dan zonder vettigheid, chapeau René!

Dames Veenland Volleybal zoekt speelsters
Omnivereniging Veenland afdeling volleybal zoekt voor het damesteam nog enige speelsters.
Door studie, reizen en verhuizing
is er een te kort aan speelsters
ontstaan. Het team beschikt nu
nog over 6 speelsters en dat is te
weinig om aan de competitie deel
te nemen.
De dames trainen op donderdagavond van half negen tot tien uur
in De Willistee in Wilnis. Het is
een team van mix in leeftijd, dus
je bent nooit te jong of te oud om
hier in mee te spelen. Is dit een
sportieve uitdaging voor jou of
wil je meer informatie neem dan
contact op met
Floor Groenendijk,
tel. 0646047130.

Het team van Villa Lokeend met René
Jansen en Sylvia van der Zwaard
(rechts).

Hotel & Restaurant
Villa Lokeend

Na al deze heerlijkheid tovert René
nog een overheerlijke toet uit de
hoed: Crème brûlée met vanillekoffiesmaak met een bolletje vanille ijs. Wederom een verrukkelijk
gerecht.

Groenlandsekade 61
3645 BB Vinkeveen
T. 0294-291544
F. 0294-293001
info@villalokeend.nl
www.delokeend.nl

Na deze heerlijkheden gaan Rob en
ik weer op huis aan. Villa Lokeend
is een bezoek meer dan waard;
benieuwd wanneer ons vierde
bezoekje kan plaatsvinden. Eh...,
ik weet het al: Sylvia vertelt dat
Villa Lokeend dit jaar voor het
eerst meedoet aan hét culinaire
evenement van De Ronde Venen:
Culinaire Venen op zaterdag 14

Openingstijden
di t/m vrij: 12 tot 23 uur
zat en zon: 15 tot 23 uur

Voku sinds 1985 dé

september a.s. in Mijdrecht. Wie
voor die tijd geen reden kan bedenken om naar Vinkeveen te komen,
kan in elk geval daar een proeve
van bekwaamheid krijgen.
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• Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • Deuren • Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding
• Horren • Schuifpuien • Serres-lichtstraten • Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •

