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Hmmm met Hesse Esca Vinkeveen

Een zeer aanlokkelijke
locatie
In onze krant van vorige week las u
al dat Hotel Restaurant Villa Lokeend sinds 1 augustus een nieuwe
eigenaar heeft, Peggy Oosterveld.
Deze charmante dame is uit écht
ondernemershout gesneden. Na
een aantal jaren als restaurantmanager te hebben gewerkt, reikte
de ambitie verder en was ze klaar
voor het echte werk: het runnen
van een eigen hotel-restaurant.
Toen de mogelijkheid zich voordeed
om de legendarische locatie aan de
Groenlandsekade 61 over te nemen,
hoefde ze daar niet lang over na te
denken. Ze gooide niet alleen in het
restaurant rigoureus het roer om,
maar ging met een volledig nieuw
team aan de slag. Peggy heeft een
zeer duidelijke visie: het restaurant
werd omgedoopt tot Esca, de keuken mediterraans en ook het interieur werd aangepakt. Zo verdwenen
de damasten tafellakens en het chique meubilair om het allemaal zeer
toegankelijk te maken. Bij Esca kun
je zeven dagen per week lekker lunchen, borrelen en dineren voor een
even toegankelijke prijs, kortom:
er waait een frisse wind door de
Groenlandsekade in Vinkeveen.
Ik was natuurlijk reuze benieuwd
naar dit alles. Als regelmatige bezoeker van Villa Lokeend (zowel
zakelijk als privé) vind ik dit een
geweldige locatie; de rust en goede
sfeer zijn er ideaal. Als vanzelfsprekend neem ik vanavond onze hoofdredacteur Rob Isaacs mee. Vanzelfsprekend, omdat ik samen met hem
de afgelopen jaren al meerdere keren Villa Lokeend bezocht, dus wie
kan een geschiktere tafelpartner
zijn dan hij.
Het toeval wil dat ik eigenares/
gastvrouw Peggy al de week ervoor heb ontmoet. Er was namelijk
een trouwceremonie met aanslui-

tend een walking dinner en party.
Als bruidsfotograaf mocht ik alles
vastleggen. Zo kreeg ik meteen een
goede indruk van wat een magnifieke gelegenheid Villa Lokeend is:
buiten op het gras werd er getrouwd
tussen het hotel en restaurant in
(Idyllischer kan bijna niet), daarna
een borrel en eten op het terras en
toen eenmaal het feest losbarstte,
was het restaurant de plek waar de
voetjes van de vloer gingen en aan
na afloop kon het bruidspaar met
familie zó de hotelkamers in om 's
morgens bij een uitgebreid ontbijt te
kunnen nagenieten.
Mijn verwachtingen op deze prachtige maandagavond waren dan ook
hooggespannen, na de zo fabelachtige ervaring van de week ervoor.
Bij aankomst vraag ik me hardop af
wat Esca eigenlijk betekent. “Leuk
dat je dat vraagt, het is het Italiaanse woord voor Lokeend,” weet Rob
al. Enthousiast worden we begroet
door Peggy en nemen we plaats op
het prachtige terras, een oase van
rust, op een van de laatste zomerse
dagen van deze week.
Rob en ik bestuderen de kaart en
maken onze keuze uit heerlijke mediterraanse gerechten met zowel
vis, vlees als vegetarisch. Rob gaat
voor de Croccante con salmone:
een krokante filopizza, gerookte
zalm, limoenricotta, tobiko-eitjes
en limoenmayonaise. Ik bestel de
Vitello tonato: kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes en rucola.
Een ogenschijnlijk simpel gerecht,
net als bijvoorbeeld carpaccio, maar
juist iets waar je makkelijk de mist
mee in kan gaan. Onze ‘loco’-chef
Mark staat duidelijk zijn mannetje,
de gerechten zien er prachtig uit en
smaken voortreffelijk. Een van de
grotere tafel op het terras is bezet
met zakenmensen, die tussen het
vergaderen (in een van de twee

Bier in Zuid-Limburg
Deze zomer ben ik met mijn familie op vakantie geweest naar
het zuiden van Limburg. In Valkenburg om precies te zijn. Dit
was niet zo maar gekozen, want
in Zuid-Limburg is veel te doen
als het om bier gaat.

V.l.n.r.: Rob, Jazz., Peggy en loco chef Mark. De nieuwe chef-kok Jeffrey van der
Kwant ontbreekt wegens vakantie.
sfeervolle vergaderruimtes die Villa
Lokeend rijk is) even op adem komen met een uitstekend diner.
Daar is Mark met het hoofdgerecht:
collega Rob krijgt de Pasta Esca,
een vers bereide pasta met al het
goede uit de zee, een gerecht met
wisselende dagverse ingrediënten.
Ik werd ‘gelokt’ door de Medaglioni
di manzo, oftewel runder medaillons met een stamppot van rucola en
gepofte knoflookjus. Wederom een
zeer aantrekkelijk gepresenteerd
tafereel. Aan tafel is het weer even
stil. Dat is een goed teken want ook
op deze heerlijkheden is niet af te
dingen. Dan komt het gesprek op hét
culinaire event van De Ronde Venen: De Culinaire Venen, volgende
week zaterdag 9 september op het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Ook
hier kunt u kennismaken met Esca:
Peggy Oosterveld en haar team
staan klaar om u te laten zien (maar
vooral proeven natuurlijk!) waartoe
deze groep jonge gemotiveerde horecahelden in staat is. In de agenda
zetten dus!
Ter afsluiting is daar nog het dessert. Ik kies altijd het Dessert van
de Chef, met deze naam zult u begrijpen waarom. Bij Esca wisselt dit
nagerecht wekelijks. Vanavond krijg
ik panna cotta met vruchtenijs en
vruchtencoli geserveerd. Rob is voor
de Italiaanse appeltaart gegaan

vergezeld van vanilleijs. Ook deze
nagerechten zijn met veel passie
bereid en het smaakt ons allemaal
voortreffelijk.
Het is duidelijk dat Peggy het hele
concept van de Lokeend een warm
hart toedraagt; Hotel Villa Lokeend
zal meer mogelijkheden krijgen en
met restaurant Esca is een mooi
concept neergezet met zeer betaalbare prijzen en lekker toegankelijk.
Als u eens lekker wilt genieten van
een mooi diner of een lekkere lunch
in een magnifieke omgeving, zet dan
koers naar de Groenlandsekade 61.
U zult er een top avond/middag hebben. En wie met trouwplannen rondloopt, adviseer ik om met Peggy en
haar enthousiaste team de praten.
Werkt aanstekelijk....

Hotel Villa Lokeend/Restaurant Esca
Van ma t/m zo van 11 – 22 uur
Groenlandsekade 61
3645 BB Vinkeveen
Telefoon: 0294-29 15 44
www.villalokeend.nl
info@villalokeend.nl

Twee van Nederlands grootste
brouwerijen bevinden zich hier. In
Gulpen staat de Gulpener brouwerij en slechts vier kilometer verder
brouwt Brand zijn bieren in Wijlre.
Van deze twee vind ik persoonlijk
Gulpener iets sympathieker. Het is
nog steeds een familiebedrijf en in
tegenstelling door het door Heineken gekochte Brand is het onafhankelijk. Ze zijn er ook fier op alles
zo biologisch en lokaal mogelijk te
doen. Op een muur in hun eigen restaurant/café hangen bijvoorbeeld
portretten van alle boeren die hun
producten leveren aan Gulpener.
Gulpener helpt ook kleinere brouwerijen. Sinds enkele maanden
brouwen ze met kleinere brouwerijen zoals ’t Uiltje samen een bier
dat ze op markt brengen. Vaak iets
experimenteler dan de bieren die
je van Gulpener in de winkel ziet.
In het eerder genoemde restaurant
staat een kleine brouwinstallatie
waarop eenmalige, speciale bieren
worden gebrouwen die enkel in het
restaurant zelf getapt worden. Zo
dronk ik bij mijn bezoek een tripel
met een flinke hoeveelheid kardemom.
Een bezoek aan de Gulpener brouwerij alleen is de moeite van een
vakantie in Zuid-Limburg al waard,
maar dit kleine stukje Nederland
heeft nog meer te bieden. Valkenburg heeft naast elkaar in één van
de hoofdstraten een mooi speciaalbiercafé met de naam Grendelpoort. Hier is altijd wel iets speciaals te proeven. Echt iets speciaals
kopen kan bij de buren. Bierwinkel
De Zythotheek is één van de mooiste die ik in lange tijd in Nederland
gezien heb. Een prachtig aanbod
van binnen- en buitenlandse bieren.
Maastricht heeft veel leuke cafés, maar er zijn er twee die kort
wat meer aandacht verdienen.
Ten eerste is er voor de liefhebber
van voornamelijk Belgisch Bier
De Gouverneur. Even een biertje
uitkiezen kan lang duren, want de
kaart is een compleet boekwerk
van rond de 15 pagina’s. En je kunt
er nog prima eten ook. Voor de liefhebber van het kleine speciaalbiercafé is er het mooie Café Frapé. In
dit kleine café op de Maaskade kun
je dingen vinden die zelfs in Utrecht
en Amsterdam niet makkelijk te
krijgen zijn.
Voor elke bierliefhebber, van de
drinker van IPA’s tot de liefhebber
van Belgische tripels, is er dus wel
wat te doen in Zuid-Limburg.
Martijn Buisman
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