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van makreel, een rouleau van gerookte 
eendenborst, wild paté en Hollandse 
garnalen met whisky-schuim. 
Mijn geliefde gaat voor de rouleau van 
gerookte eendenborst. Beide borden 
ogen als een culinair festijn. Ook krijgt 
ze een heerlijke Sauvignon Blanc ge-
serveerd "The Ned"; een volle en sap-
pige lichtdroge Nieuw-Zeelandse witte 
wijn. 

Het is ongelofelijk, het restaurant zit 
echt vol en toch kunnen we in alle rust 
tafelen en vanuit mijn positie kun je 
precies de uitgifte van de open keuken 
zien. Bedienend personeel en keuken-
personeel werken nauw samen en er 
valt geen onvertogen woord. Gewoon 
een bijzonder goed geoliede machine 
en alles met een brede grijns op het 
gezicht. En daar is Henk weer even 
die overal schijnt te zijn. Ook Henks 
ouders, vader en moeder Leurs, zijn 
nog dagelijks in het restaurant. Beiden 
helpen ze mee, gewoon omdat ze het 
te leuk vinden. 

Daar is het hoofdgerecht. Mijn vrouw 
is voor de hertenbiefstuk gegaan en 
ik heb mijn keuze laten vallen op de 
wildschotel: fi let van hazenrug, wild-
zwijnfi let, hertenbiefstuk  en een can-
nelloni met kastanjepuree en spruiten, 
bijgestaan door een saus van armag-
nac. Wederom een geweldig bord en 
niet alleen het aanzicht maar ook de 
geur doet me watertanden. Ook de 
krachtige en smaakvolle Malbec van 
het wijnhuis Pascual Toso, één van de 
oudste en meest prestigieuze wijnhui-
zen van Argentinië. Wanneer we zo 

zitten te genieten moet ik denken aan 
het prachtige lied van Wolter Kroes, 
De Seizoenen, want ondanks dat ik gek 
ben van de zomer, heeft elk jaargetijde 
wel zijn bekoringen. Het wildseizoen is 
er zeker een van.  

Natuurlijk is het pas compleet met 
een verrukkelijk dessert. Ook hiervoor 
ben je bij de Voetangel aan het juiste 
adres; we zijn er snel uit: mijn gelief-

de kiest de tarte tatin van appel met 
kaneel roomijs en crème fraîche. Ook 
ik kan het niet laten: cannelloni van 
marsepein met lychee bavarois, sesam-
roomijs en kletskop met rozenwater en 
écht... het smaakt net zo goed als het 
er uit ziet. Okee, ik ben wat de Voet-
angel aangaat een doorgewinterde 
ervaringsdeskundige en misschien be-
vooroordeeld, maar heel simpel: laat 
u zelf overtuigen van dit fantastische 
restaurant aan de Ronde Hoep Oost 3 
in Ouderkerk a/d Amstel en ook u zult 
de avond van uw leven hebben. 

Wanneer we op huis aangaan en nog 
snel even een reservering hebben ge-
plaatst ( bof ik even dat mijn vrouw 
volgende maand jarig is), lopen we 
richting deur en ik zie een certifi caat 
van uitmuntendheid staan voor 2015 
van Tripadvisor. Die weten nu dus ook 
wat wij allang wisten..

HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

Uit eten bij Restaurant De Voetangel in Ouderkerk aan de Amstel: 

Zonder de seizoenen staat het leven stil
Op nog geen kwartier afstand van De Ronde Venen ligt, net voorbij het pittoreske Waverveen, een geweldig 
restaurant op een historische locatie, dat al ruim een eeuw in handen is van de familie Leurs: De Voetangel in 
Ouderkerk aan de Amstel, net op de grens bij Abcoude en Waverveen. En ik moet bekennen: ik ben al vele ja-
ren lid van hun fanclub. Alles klopt hier voor mij. In de eerste plaats –uiteraard– het geweldige eten, en direct 
op de tweede plaats: de mensen die hier werken. De familie Leurs, onder leiding van de sympathieke somme-
lier Henk Leurs, werkt met vast personeel en is daarbij uiterst selectief te werk gegaan. De altijd even vrien-
delijke en vrolijke dames en heren die hier werken hebben één opdracht: u een geweldige avond te bezorgen. 

Ik ben al decennia vaste klant en mijn 
vrouw en ik grijpen iedere reden aan 
om gezellig bij de Voetangel te gaan 
eten. En als er geen reden is, dan ver-
zinnen we er wel een. In al die jaren 
hebben de mensen van de Voetangel 
ons nimmer teleurgesteld en hebben 
wij vrienden, kennissen en familie 
weten te overtuigen van dit gewel-
dige restaurant. Dus u begrijpt dat, 
toen Henk mij belde om de nieuwe 
wildkaart te komen proeven, ik er als 
de hazen bij was. De keuze voor een 
tafelgenoot was meteen duidelijk, 
natuurlijk niemand minder dan mijn 
eigen eega, want nog steeds geldt: is 
je vrouw gelukkig, dan heb je een ge-
lukkig leven. Daar komt nog eens bij 
dat ze gek is van wild eten én ze kan 
meteen voor mij de wijn proeven. Op 
deze mooie herfstavond rijden we door 
Waverveen. Het is heerlijk helder weer 
en de natuur staat er prachtig bij. Als 
fotograaf zou ik hier om de twee mi-
nuten kunnen stoppen om alle wonder-

lijke kleuren vast te leggen, maar we 
hebben een missie en daar laat ik me 
niet van afbrengen. Ondanks dat het 
enorm druk is bij De Voetangel, is er 
voldoende parkeerplaats op het eigen 
terrein. Meteen bij binnenkomst word 
ik gespot door een van de buitenge-
woon charmante dames en worden we 
naar een tafel aan het raam begeleid. 
Op deze heldere avond zie ik de kleu-
renexplosie van de ZiggoDome en van-
daag is rood......

Bij de Voetangel kies ik eigenlijk al ja-
ren hetzelfde gerecht. De dames gaan 
er vanuit dat ik de kaart niet hoef in 
te zien, zij weten al wat ik ga bestel-
len. Maar vanavond is het toch anders; 
ik kom om te werken en dus ga ook ik 
voor de wildgerechten. Als voorgerecht 
kies ik de proeverij, allerlei kleine hap-
jes met het beste van wat de Voetangel 
te bieden heeft. Dit keer is dat natuur-
lijk een wildproeverijtje: een soepje 
van wild bouillon, carpaccio, tartaar 

'De seizoenen'  
Wolter Kroes

Zonder de seizoenen staat het leven stil
Zonder februari wordt het nooit april
Zomers klagen boeren altijd steen en  
 been
's winters zijn de vissers door hun  
 netten heen
Maanden kan het duren voor ik jou zal  
 zien
Wordt het weer de lente of de herfst  
 misschien
Dagen zal ik tellen als de winter valt
Bij de telefoon als de champagne knalt
Leg me erbij neer dat jij maar 1 keer  
 komt
Dat seizoen van ons waarin de tijd  
 verstomt
Wat de mensen zeggen
Het laat me koud
'k aanvaard mijn lot
Als jij maar van me houdt

Restaurant 
De Voetangel
Ronde Hoep Oost 3  
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 4961373
Tel: 0294 - 281373
www. voetangel.nl  
zondag en maandag gesloten.

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! 
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.
 

www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel  Tel: 020 496 13 73 

           Het is weer 
wild in de polder! 
 

Amstelhoek
Marathon klaverjassen
Buurtvereniging Amstelhoek houdt 
zaterdag 7 november een klaverjasma-
rathon. Er wordt gekaart van 10 uur ’s 
ochtends tot 10 uur ’s avonds. Er  zijn 
mooie prijzen te winnen. Ook is er een 
verloting. Entree 8 euro, incl. een kopje 
koffi e, ’s middags een broodje en ’s 
avonds een heerlijke kop soep met een 
broodje. Aanmelden bij Leny Jansen, 
tel: 06- 50282282, email: jansen-
leny@hotmail.com. Meld u zich snel 
aan, want vol=vol. 

Good For You heeft elke dag verse smoothies 
en  juices voor uw dagelijkse   vitamine boost. 
Kom langs en proef welke u het lekkerste vindt.
DE PASSAGE 22  •  3641 AK MIJDRECHT  •  0297 - 591  044 
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VOOR UW DAGELIJKSE VITAMINE BOOST

WWW.FACEBOOK.COM/MIJDRECHTGOODFORYOU


