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Tekst en foto's Patrick Hesse

Hmmm met Hesse Restaurant Rechtstreeks, Abcoude:

Van het land... waar het leven goed is
Vanavond ben ik op pad met mijn hoofdredacteur en trainingsmaatje Rob Isaacs. We zijn uitgenodigd een
vorkje te komen prikken in een nieuw restaurant, gevestigd op de voormalige locatie van Het Rechthuis aan
de Amsterdamsestraatweg 1-3 te Abcoude. Onder de nieuwe naam Rechtstreeks hebben de eigenaren Jolinde
en Marcel het oude restaurant omgetoverd tot een modern restaurant, met een warme huiselijke uitstraling.
Toen ik tevoren op de website keek
voor het menu was ik verrast: wat,
geen menu? Verder lezend word
ik erg vrolijk: "Restaurant Rechtstreeks verrast u graag iedere dag
opnieuw met een uniek menu, samengesteld uit de beste ingrediënten van het seizoen en uit de streek.
Onze producten zijn vers, van dichtbij en waar het kan biologisch. Gerechten gemaakt met Nederlandse
ingrediënten en geïnspireerd op de
Frans-Mediterrane keuken.” Dat is
zogezegd helemaal in ons straatje.
Met onze pagina Healthy met Hesse
proberen we een stukje bewustwording over te brengen op het gebied
van beweging, gezondheid en vooral
voeding. En verse, eerlijke en biologische streekproducten, daar breken
we graag een lans voor. Dus al voordat we één voet in het restaurant
hebben gezet, staat het al 1-0 voor
Jolinde en Marcel. Daarmee dekt de
naam van het restaurant uitstekend
de lading.
Met deze wetenschap zetten we
met dubbel plezier de koers richting
Abcoude. We maken er kennis met
de enthousiaste jonge eigenaren en
voelen ons onmiddellijk welkom,

gastvrijheid zoals het hoort. Geweldig dat in deze moeilijke tijden nog
jonge ondernemers zijn die met hart
en ziel aan iets nieuws beginnen.
De buitengewoon smaakvolle foto's
op de website hebben voor Rob en
mij de lat hoog gelegd. We komen
even bij met een watertje, want nog
slechts een uur geleden werden we
nog tot het uiterste van ons kunnen
gedreven door onze personal trainer.
We vinden beiden hartgrondig dat
we een overheerlijk diner wel verdiend hebben!
Het is een zwoele avond met af en
toe wat kleine spetters, die Rob en
mij niet weerhouden plaats te nemen op het geweldige terras aan de
achterkant van het pand, met een
prachtig uitzicht op een klein vaartje en een ophaalbruggetje, volgens
Rob een echte ansichtkaartlocatie.
We keuvelen gezellig over de uitdagingen in het leven, wanneer het
eerste gerecht door Chef Marcel geserveerd wordt: salade van peultjes,
doperwten, venkel, crème van tuinbonen en munt, gebakken makreel
en een vinaigrette met rode zuring.
Gegarneerd met affilla cress, bieslook- en bernagiebloemen, met een

bijpassende Spaanse wijn: Terra do
Castelo Blanco ‘Sensacion’, Galicië.
Even zijn Rob en ik echt stil; wat
ziet dat er prachtig uit! Een schitterend palet. Dat we nu toch weer zo’n
pareltje hebben gevonden, gewoon
midden in een van de mooie dorpskernen van onze eigen gemeente.
Jolinde brengt een heerlijk tussengerecht: bosuiensoep met gerookte
bloemkool met gebakken bloedworst, waanzinnig. Dat bloemkool
zo goed kan smaken! Terwijl we
wachten op de maine course, trekt
obver het bruggetje het halve dorp
aan ons voorbij: de avondvierdaagse.
Veel Hollandser dan dit krijg je het
niet, het tovert in ieder geval een
glimlach op ons gezicht.
Daar is Marcel met het hoofdgerecht
en legt met gepaste trots en vakbekwaam uit: “Gebakken eendenborst
met groene en witte asperges, rode
radijs, kruisbessen en een polenta
met knoflook en rozemarijn. Gegarneerd met lente-ui en de bloemen
van de Oost-Indische kers. En weer
een schitterend opgemaakt bord met
veel kleur en lokale ingrediënten.
Wat een overheerlijk gerecht. We
kunnen het niet laten om toch maar
een klein wijnproefje te doen van de
bijpassende wijn: dit keer een Chileense: Viña Leyda, Pinot Noir ‘single vineyard’, Leyda Valley.

dat bij Rechtstreeks noemen: Less
waiste, more taste!
Wat een goed concept zeg! Met nog
een bakje heerlijke koffie zondigen
Rob en ik een beetje door enkele
friandises te proeven: Merengue
met roos, sinaasappel en vanille,
Chocolade brownie met koffie-boter
crème, gezouten boterkoek. Het was
tenslotte toch onze personal trainer,
of all people, die beweerde dat de
boog niet constant gespannen kan
staan. Nou dan! Wanneer de avond
definitief valt is het tijd voor Rob en
mij richting huis te gaan. Met een
voldaan gevoel stappen we in de

auto en blikken nog even terug op
een geslaagde avond. Rechtstreeks?
Een absolute aanrader...

Rechtstreeks

Amsterdamsestraatweg 1-3
1391 AA Abcoude
Bel +31 294 266 350

www.restaurantrechtstreeks.nl
Openingstijden
Woensdag t/m zondag
12:00-14:00 (Lunch)
12:00-17:00 (Terras)
18:00-22:00 (Diner)

Zo hoort het, uit eten moet een
feestje zijn! Ook het nagerecht is
er een om in te lijsten: Citroentijm,
crème brûlée in een bakje van kletskoppen met rabarber, aardbeien en
violen. Voor zo’n viergangendiner
betaalt u € 39,95. Als je je dan realiseert dat hier uitsluitend met lokale
producten wordt gewerkt en dan ook
nog zo veel mogelijk biologisch, dan
is dat een prima prijs voor z’n overheerlijk diner. Daar komt nog bij dat
er op deze manier zeer weinig voedsel wordt weggegooid, of zoals ze

Terreur dit jaar thema Maand van het Spannende Boek
In juni, de Maand van het Spannende Boek, staan de Terreur-thrillers centraal in de Bibliotheek. Over de
dreiging van terreur-aanvallen en het kat en muisspel tussen terroristische organisaties en inlichtingendiensten. Of de boeken zich nou afspelen tijdens de Koude Oorlog, in de roerige jaren '70 of na 9/11, terreur
is een veelvoorkomend onderwerp in thrillers en detectives. U vindt de boeken in de Bibliotheek.
De Bibliotheek heeft iets nieuws:
het Moordspel. Een online wedstrijd waarbij een klassieke ‘whodunit’, geschreven door Marion
Pauw, in 7 delen gepubliceerd
wordt. Iedere week worden er twee
delen online gezet met een aantal
aanwijzingen voor het oplossen van
de moord. Kunt u de moordenaar
ontmaskeren? Na het zesde deel
volgt de laatste gelegenheid om te

stemmen. En als u de moordenaar
goed raadt, maakt u kans op mooie
prijzen. U kunt de hele maand juni
meespelen met het Moordspel op
www.hetmoordspel.nl/

een oude klassieker. In de Bibliotheek vindt u spannende blind datetasjes met een verrassende inhoud:
boeken, luisterboek of dvd. U ontdekt het thuis!

Om de maand nog spannender te
maken kunt u een Blind Date aangaan met de Bibliotheek. Leen een
tasje en ontdek een nieuwe schrijver, een ander genre of herontdek

De leentermijn is drie weken en
voor leden met een klein abonnement kost het slechts één strip en
u hoeft geen leengeld te betalen!

Bent u nog geen lid, of kent u iemand die lid wil worden van de
Bibliotheek? Dan heeft de Bibliotheek nu een messcherp aanbod
voor u: als u nu lid wordt ontvangt
u een boekenbon van € 5 cadeau.
Zo kunt u deze zomer en naar de
Bibliotheek en naar de boekhandel.

U kunt zich direct online inschrijven via de website van de Bibliotheek. U kunt zich ook aanmelden in de Bibliotheek. Dan
krijgt u de boekenbon direct
mee (zolang de voorraad strekt).
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekavv.nl.

