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Bistro de Zuwe - Vinkeveen

Culinair Passionel

Passie! Dit kleine woord is de reden waarvoor ik 's morgens mijn bed uitkom. En ik hoop dat u
dat ook heeft, voor hetgeen u doet. Het kan passie voor een sport zijn of, net als bij mij, passie voor je werk. Ik herken het ook meteen aan mensen wanneer ze hartstocht hebben voor
wat ze doen, ik ben er van overtuigd dat je er een gelukkiger mens van wordt. De man die ik
vanavond ga bezoeken is één brok passie en dat komt goed uit, want hij gaat vanavond voor
ons koken en met ons bedoel ik mijn maatje Peter Bakker en mijzelf.
Hans Venneman heet ons van harte welkom
in het spiksplinternieuwe eetpaleisje aan de
Baambrugse Zuwe 1 in Vinkeveen. Hoewel...
spiksplinternieuw? Omstreeks 1860-1880 is het
gebouwd als woonhuis met smederij en wagenmakerij. Na jarenlange restauratie van dit rijksmonument is het nu een luxe hotel met mooie
suites en een bistro. De oude wagenmakerij is
nu een gezellig restaurant voor ongeveer 35
couverts en een ambachtelijke Franse keuken
met internationale invloeden. Het oude woonhuis herbergt nu vier prachtige suites, volledig
hersteld in luxe, onder de naam Hotel Wilma J.
Zondag jl. vond de grand opening plaats. Maar
een paar dagen eerder mochten Peter en ik al
een kijkje nemen in de Suites, die ons aangenaam verrasten: onze monden viel open van
verbazing, want ook hoteleigenaar Duncan is
met veel gevoel voor smaak en passie aan de
gang gegaan in de prachtige kamers en heeft
het monumentale pand weer in ere hersteld.
Een locatie waar we als Vinkeveners tros op
mogen zijn.
Terug in het gezellige restaurant kijk ik ook hier
mijn ogen uit, wát een details en wát een geweldige kleuren. “Dit zijn alle originele kleuren die
ooit gebruikt zijn, en zie je dat de houten dwarsbalken zijn verhoogd voor de koetsen?” wijst
Hans met gepaste trots. Er zijn geen nieuwe
materialen gebruikt in het eetgedeelte om het
zo een origineel mogelijke uitstraling te geven.
Ook de geweldige bar is uniek en alles klopt.
De open keuken is volgens Hans een feest om
in te werken en je hebt zo goed contact met je
gasten.
Peter en ik gaan aan de hoge tafel aan de kant
van het restaurant zitten, en hebben een mooi
overzicht. Het is al behoorlijk druk, wat zorgt
voor een geweldige ambiance. We beginnen
met een lekker broodje als appetizer. Ondertussen druppelt de ruimte echt vol en lijken alle
tafels vanavond bezet, weer is de goedlachse
jongedame daar met nog meer lekkers: een verrukkelijke tonijn tataki. Of het smaakt vraagt ze,
we zijn stil en dat zegt genoeg.
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Als tussengerecht krijgen we heerlijke gerookte rib-eye, lekker eten, fijn gezelschap en een
mooie ambiance. Wat wil je nog meer?
Ondertussen kan ik over de schouder van Peter
Hans in de keuken aan slag zien met een ongekende vaardigheid. Want daar is onze volgende
gang alweer: een kreeftenbisque, het is een behoorlijk schaal en ondanks dat het me prima
smaakt, haak ik op de helft af.
Hans kennende heeft hij nog meer in petto en dat
blijkt te kloppen, want wanneer ik poolshoogte
neem in de keuken voor wat foto's, is hij net met
het hoofdgerecht bezig: een TOMAHAWK steak
van zo’n 1,5 kilo van de grill voor Peter en mij.
Even moet ik slikken, maar dat kan ook te maken
hebben met het water dat me in de mond loopt.
Samen met gestoomde groenten en friet is dit een
echte ‘Pièce de Résistance’ en zie ik jaloerse blikken van de andere gasten. Ik zal de laatste zijn
om te ontkennen dat voor een krant schrijven en
fotograferen niet zijn voordelen heeft. Het vlees
is boterzacht en van ongelofelijke kwaliteit. Want
een culinair feestje zeg!. Zelf vind ik dat de naam
bistro niet de lading dekt. Dit is méér, een locatie
als je iets te vieren heb of om je geliefde een te
verwennen, de prijzen maar ook de gerechten zitten duidelijk in een wat hoger segment.
Zelfs na deze apotheose is er een nagerecht: een
grand dessert van chocolade en caramel met
een warme brownie, slagroom, ijs en een macaron. Een prachtige afsluiting van een fantastische
avond.
Wat een fijne locatie hebben we er bij in Vinkeveen, een bistro waar met passie gekookt wordt.
Wilt u culinair verwend worden? Vertrouw op
Hans, hij weet wat hij doet...
Bistro de Zuwe
Baambrugse Zuwe 3,
3645 AA Vinkeveen
0297-548668
Openingstijden
Ma - Di gesloten
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www.bistrodezuwe.nl
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