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Lekker, Burgerlijk
Als je regelmatig voor een artikel
ergens gaat eten, word je voor de
buitenwereld een echte ervaringsdeskundige en wordt er op die expertise best vaak een beroep gedaan. Maar ook word ik wel eens
op straat aangesproken door wildvreemden, die me dan graag een
tip geven. Geweldig vind ik dat. Zo
hoorde ik ook van meerdere mensen over 'Burgerlijk' aan Hofland in
Mijdrecht, de locatie waar voorheen
de restaurants Lust en iSushi zaten,
dat men daar uitstekend had gegeten. Dat is natuurlijk geweldig voor
een restaurant, als je reputatie je zo
vooruit stuwt.
Mede door dit succes was het er nog
niet van gekomen, maar vanavond is
het dan eindelijk zo ver. Samen met
mijn eega koers ik richting Mijdrecht om eens een heerlijke burger
te gaan proeven. En we gaan kennismaken met 'the brothers in arms',
eigenaren Stephan en Alex. Ondanks
hun jonge leeftijd zitten zij al lang in
de horeca. Burgerlijk is dan ook niet
hun eerste avontuur als eigenaar.
Dry aged rundvlees
Uiteraard heb ik al lekkere trek opgebouwd door een kijkje te nemen
op de smaakvolle website van Burgerlijk, dat alweer bijna twee jaar
geleden, in november 2015, de deuren heeft geopend. De openingstij-

den zijn in ieder geval makkelijk te
onthouden: elke dag, behalve maandag, vanaf 17 uur geopend.
Op de website las ik: 'Bij Restaurant Burgerlijk kunt u genieten van
topkwaliteit vlees - onze burgers
zijn gemaakt van 100% dry aged
uit Ierland - in combinatie met een
goed glas wijn of heerlijk koud biertje. Naast onze overheerlijke burgers hebben we nog een passende
kaart: voor ieder wat wils."
Wat is dry aged vlees? Rundvlees
wordt te vaak te vers gegeten. Voor
de echte smaakbeleving moet dit
vlees, net zoals dat vroeger gebruikelijk was, enkele weken rijpen.
Deed de boer dit rijpen vroeger in de
schuur, nu gebeurt dat in een speciale koelcel. En dit wordt dry-ageing
genoemd.
Overheerlijke selectie
Na het bestuderen van de menukaart besluiten we samen voor de
antipasta-plank te gaan, een overheerlijke selectie met onder meer
chorizo, parmaham en serranoham.
Het smaakt net zo goed als dat het
eruitziet. En ondanks dat het voor
twee personen is, heb je hier al bijna
een maaltijd aan... Maar zoals Stephan zegt: "Het is niet de bedoeling
dat je hier met honger de deur uitgaat."

Het restaurant druppelt rustig, maar
gestaag vol. Een gezin met drie kinderen neemt plaats aan de grote tafel, naast ons komt een heel pril stel
zitten. Waarschijnlijk om hun eerste
maand verkering te vieren, hun verliefde blikken geven aan hoe geweldig het is om jong te zijn. Op de achtergrond hoor ik de band Starship
'Nothing gonna stop us now' zingen
en een vleugje weemoed maakt zich
van me meester.
Als hoofdgerecht kiezen we natuurlijk voor een burger. We twijfelen
allebei nog even over de 'Inburgering', een combinatie van drie kleine
hamburgers naar keuze. Uiteindelijk
wordt het voor mijn vrouw toch de
'Amerikaanse burger' met sla, bacon, cheddar cheese, ui, ei en Amerikaanse grill-saus. Ik houd het dicht
bij huis en kies de 'Nederlandse
burger' met Old Amsterdam kaas,
sla, augurk, tomaat en kema-saus.
Alles bijgestaan door salade en wedges (aardappelpartjes), zoveel als je
wilt. Natuurlijk heeft Burgerlijk ook
andere gerechten op de kaart staan
dan alleen burgers, voor wie niet van
hamburgers houdt.
Planken vol lekkers
De hele presentatie ziet er erg origineel uit. Een plank met uitsparingen, voor een blikje waarin de wedges zitten, voor een glas met stukjes
vers fruit en voor een klein schaaltje
mayonaise. Stephan drukt ons op het
hart dat we, als we meer wedges,
fruit of mayonaise willen, gewoon
een seintje moeten geven. We kijken
allebei naar onze tafel en bedenken
hoe we dit al op moeten krijgen...
Maar goed, het is top om te weten.
Onze hoge verwachtingen worden
bevestigd, wat een verrukkelijke
burgers! Het is nog best een hele
klus om dit gerecht tot een goed
einde te brengen...
Na al dit lekkers heeft Stephan
nog meer in petto. Hij besluit onze
smaakpapillen nog geen rust te geven en plaatst wederom een mooie
plank voor ons op tafel, maar nu met
een grand dessert voor 2 personen.
Wederom een geweldige presentatie. We zien limoncello spoom, slagroom, blueberry cheesecake, appel

tarte tatin, brownie en verrukkelijk
ijs. Het lijkt ons onmogelijk om dit
allemaal op te eten, maar we komen
een heel eind... De missie van Stephan om ons zonder hongergevoel de
deur uit te laten gaan, is bijzonder
goed gelukt.
Lezersaanbieding
Nadat ik nog even een kijkje in de
open keuken heb genomen, heeft
Stephan een leuke verrassing voor u
als lezer van De Groene Venen. Met
de coupon die onder dit artikel staat,
krijgt u maar liefst 25% korting op
de gehele rekening bij uw eerstvol-

gende bezoek aan Burgerlijk. Dat
is natuurlijk een geweldige aanbieding!
Na een heerlijke avond met verrukkelijk eten gaan wij weer op huis
aan. Weet je, laat mij maar lekker
Burgerlijk zijn. Dat bevalt uitstekend...
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