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Caffé Ristretto
TEKST

+ FOTO’S: PATRICK HESSE

Afgelopen week was ik weer eens aan het ‘stadten’ in onze hoofdstad
Amsterdam. Ik heb dan zo mijn vaste route en mijn vaste (muziek-)
winkels, waar ik graag een bezoek breng en soms wip ik even binnen
bij het statige Magna Plaza. Op de bovenste verdieping vind je er Caffé
Ristretto.

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat
hij lekker vindt. Daarom is hij
regelmatig te gast bij diverse
restaurants in de (wijde) regio
en maakt hij ons deelgenoot
van zijn culinaire ervaringen.
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Dit voormalige hoofdpostkantoor
van Amsterdam is een fantastisch
gebouw. De imposante gevel tussen
het Paleis op de Dam en de Nieuwe
Kerk biedt al bijna een eeuw een
vertrouwde aanblik, eerst als hoofdpostkantoor en tegenwoordig als
winkelcentrum van internationale
allure. Architect Cornelis Hendrik
Peters bouwde het in neogotische
stijl, een mengsel van gotische en
romantische elementen waar ook de
Parlementsgebouwen in Londen een
voorbeeld van zijn. In 1992 werd dit
prachtige gebouw toegevoegd aan
de lijst van tien meest waardevolle
monumenten van de stad Amsterdam.
Ruimtelijke sfeer
Vandaag de dag is Magna Plaza
naar eigen zeggen het eerste overdekte winkel- en lifestylecentrum
in het hart van de stad. Twee open
ruimtes naast de bestaande centrale
hal zorgen voor een ruimtelijke sfeer
van de kelder tot het dak, een gevoel
dat nog versterkt wordt door een zee
aan natuurlijk licht dat binnenvalt

door het grote glazen koepeldak.
Het is rond de klok van twaalf en ik
heb op de bovenste verdieping een
afspraak met Olaf Kluivers, bedrijfsleider van de trendy lunchroom
Caffé Ristretto.
Doordat Caffé Ristretto werkt met

weekmenu’s is het voor mij een verrassing wat Olaf mij gaat voorschotelen. De ruimte is helemaal open
en de bovenverdieping hangt als het
ware in de ruimte. Het is er gezellig
druk en mede door de enorme
Herman Brood die aan de rode muur
hangt is het een modern geheel.
Ik start met een aangename
Courgettesoep met zalm, die mij
uitstekend smaakt.
Het Caffé is nu een jaar of vijf open
en heeft naast veel koffiespecialiteiten een uitgebreide lunchkaart met
onder andere sandwiches, soepen,
salades en warme gerechten. Het
is ook mogelijk om tot 19.00 uur te
dineren.

Tent Oud en Nieuw staat weer garant voor spektakel
De tent met oud en nieuw is al jaren een begrip in De Ronde Venen en
inmiddels ook ver daarbuiten. Dit jaar heeft de organisatie weer alle
registers open getrokken om een superprogramma neer te zetten. Op
14 november start de voorverkoop.
Het begint allemaal met Hollandse
avond die dit jaar op 19 december
plaatsvindt. Deze avond zal gevuld
worden met de gezelligste artiesten van Hollandse bodem: Wolter
Kroes, Peter Beense, Robert Leroy,
Dario & Jan Leliveld zijn allemaal

van de partij. Deze vijf artiesten
staan garant voor een avond vol
meezingen en gezelligheid.
NY Dance Event is het feest waar
het allemaal mee begonnen is en
ook dit jaar er voor 31 december

weer een gevarieerd programma.
Naast lokale toppers Riley & Ray-N,
zijn ook Youri Donatz (Sneakerz),
Jamie Westland (Escape Deluxe,
Di-Rect) en Funk-D (had deze zomer een hit met het nummer Irish)
geboekt en wordt deze avond weer
een onvergetelijke ervaring om het
nieuwe jaar mee in te luiden.
Kijk voor een compleet overzicht
van de artiesten op de website
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Nieuw carnavalsseizoen? Nieuwe Prins!
Het carnavalsseizoen van de Huts Geklutste Kliek gaat weer beginnen.
Vorig seizoen hadden we prins Bernardus I. Onder zijn leiding waren er
geslaagde carnavalsfeesten. Dit begon al in januari met een dweilavond.
Samen met Dorst en andere dweilorkesten is er toen een gezellige avond
geweest waarbij de opbrengst ging naar een goed doel: Johannes Hospitium.
In februari waren de feesten voor de echte carnavalsvierders onder ons!
En als afsluiter van het seizoen het Lentefeest met de Band zonder Banaan.
Maar het nieuwe jaar komt er alweer aan en dat betekent natuurlijk ook
een nieuwe prins! Vrijdag 13 november zal prins Bernardus I afgevoerd
worden en zal er ook een nieuwe prins gekozen worden.
Ben je benieuwd wie de nieuwe prins zal worden? Kom dan gezellig langs in
het Kliekegat (clubgebouw Immitsj). De entree is gratis en een dweilorkest
zal helpen om er een leuke avond van te maken!

De voorverkoop voor beide feesten
begint op zaterdag 14 november bij
de volgende verkoopadressen:
Mijdrecht: Discotheek La Paix,
Primera De Jong, Cafetaria Adelhof.
Wilnis: Cafetaria - Eethuis Family.
Vinkeveen:
De Bree drogisterij-foto optiek.

Fris ensemble
Na een uitstekende soep is mijn
keuze gevallen op een Salade met
gerookte kalkoenfilet, die samen
met spek, knoflookcroutons, gegrilde Courgette en een mosterd/
honingdressing een fris ensemble
vormt. Na deze lichte lunch neem ik
nog een lekkere cappuccino (ik zit
er nu toch). Olaf vertelt me dat de
zwevende bovenverdieping voor een
groepslunch van maximaal 25 personen apart afgehuurd kan worden.
Ik neem afscheid van Olaf en zijn
collega’s en ik heb heerlijk geluncht.
Ik denk dat ik Caffé Ristretto maar
in mijn vaste rondje opneem.

