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Lake24: “Luxe voor iedereen”

Doodzonde vond ik het, dat 3 jaar geleden Wouter Blaser besloot om een andere koers te
gaan varen en te stoppen met Boven Water, een restaurant van hoog niveau in Vinkeveen. Dus
was ik blij dat op deze unieke locatie aan het water, in Jachthaven Omtzigt aan Achterbos 24A
in Vinkeveen een nieuw restaurant herrees. Op deze prachtige “Indian Summer”-avond ben
ik te gast bij Charles & Youri, de trotse eigenaren van Lake24. Een uiterst trendy restaurant,
bedoeld voor iedereen die van een gezellig drankje en/of lekker eten houdt.
Het restaurant is gelegen op de eerste verdieping
en biedt een schitterend panorama-uitzicht op de
haven. Een heerlijke plek om even te onthaasten.
Wanneer ik de zaak binnenstap, weet ik niet wat
ik zie: wat een ongelofelijke metamorfose heeft
dit restaurant ondergaan en alles klopt, hier zijn
duidelijk de puntjes op de i gezet. Met veel liefde
en gevoel voor smaak zijn de heren in november
vorig jaar aan de slag gegaan om deze ruimte in
een half jaar tijd om te toveren. Dan blijkt dat de
opleiding van Youri als binnenhuisarchitect uitstekend van pas kwam. Het interieur doet me nog
het meest denken aan vintage Las Vegas, met
de ronde banken en het vele zwart heeft het een
hoog nachtclub/loungebar gehalte, I love it!
Graag had ik op deze avond mijn gezellige collega
Peter Bakker meegenomen, maar deze drukbezette man was op het laatste moment verhinderd.
Gelukkig kan ik altijd terugvallen op een rots in de
branding, mijn eigen vrouw, die – zo wil het toeval – ook van heerlijk eten houdt en mijn voorliefde
voor Vintage Las Vegas deelt. Dus beter hadden
we het niet kunnen treffen.
We maken kennis met de beide jonge entrepreneurs die een duidelijke rolverdeling hebben: Youri
regelt het zakelijke deel en Charles runt het restaurant. Na de kennismaking nemen mijn vrouw en ik
plaats in de heerlijk ronde ‘booth’ met uitzicht over
de haven. Al voor het betreden van het haventerrein werd al met prachtige canvassen langs de
weg duidelijk gemaakt waar Lake24 zich bevindt.
In de mooie strakke huisstijl die overal is doorgevoerd, hier is echt over nagedacht. De kaart biedt
voor ieder wat wils, maar voor wie er op culinair
avontuur wil, biedt Lake24 een 2-, 3- en 4-gangen
verrassingsmenu dat regelmatig wisselt.
Mijn vrouw bestelt als voorgerecht de carpaccio,
een misschien simpel en traditioneel voorgerecht,
maar geloof me, het kan de toon zetten voor de
avond en dat doet het ook: haar glimlach spreekt
boekdelen: 1- 0 voor Lake24. Zelf ben ik out of
the box gegaan en heb de Lax zalm besteld (Gravad lax of gravlax is een typisch Scandinavisch
gerecht van gemarineerde zalm). Ook dit voorgerecht slaagt met vlag en wimpel.
Het terras stroomt langzaam vol met mensen die
komen genieten. Een groepje dertigers die een
verjaardag komen vieren, een echtpaar in korte
broek met hun bootje, twee dames die gezellig de
hond hebben meegenomen. En een paar giechelende vriendinnen die een drankje komen doen.
Heerlijk wat een diversiteit.
Met het uitzoeken van het hoofdgerecht hebben
mijn eega en ik snel onze keus gemaakt. Zij gaat
voor de Lake24 Burger en ik voor de Tournedos.
Op de vraag van Charles welke saus ik erbij wil,
kijk ik hem twijfelend aan. “Ik zou voor de ‘Rich
Bitch’-saus gaan,” antwoordt hij mijn vragende
gezicht; “Heerlijk met Calvados”. Zijn resolute
antwoord beantwoord ik met een glimlach en
een knik. Welke wijn zou hier goed bij passen?
Met dezelfde zekerheid antwoordt Charles: Onze
huiswijn, een Nvidious Tempranillo Syrah uit Castilla La Mancha in Spanje. Een wijn die voor zeventig procent bestaat uit Tempranillo-druif en de
rest wordt aangevuld met de krachtige syrah. Een
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topcombinatie! De smaak is zacht op de tong met
veel zwart fruit, de zachte tannines geven deze
rode Invidious wijn veel diepgang. In de afdronk
proef je lichte kruiden, beetje zwarte peper en rijpe
kersen en pruimen.
Ook het hoofdgerecht mag er wezen en de Ritch
Bitch Saus is een schot in de roos; een hele aparte smaak door de Calvados (Calvados is een op
cognac lijkende sterke eau de vie, met een alcoholpercentage van 40–45% verkregen door het
destilleren van appelcider.)
Dan is het tijd voor het dessert: de proeverij van
de chef voor 2 personen. Carrot cake, panna
cotta met chocolade, verse aardbeien, een bolletje vanilleijs, een bolletje passievruchtijs en een
overheerlijk Pastéis de nata, een Portugees roomtaartje.
Na al dit lekkers kletsen we nog even met Youri, Er
is plaats voor ongeveer 50 personen in het restaurant, met het terras mee 100. En natuurlijk is het
af te huren voor een bruiloftsfeest en/of een ceremonie, of wat dacht u van een verjaardagfeest?
Geen probleem bij Lake24. We nemen afscheid
van Charles & Youri en zijn onder de indruk van
wat deze jonge mensen hebben neergezet; van de
inrichting tot het lekkere eten waar het ook in de
winter straks fijn toeven is in dit knusse loungerestaurant en zoals Charles het mooi omschrijft: “We
willen een luxe uitstraling maar wel voor iedereen.”
Ga snel kijken op de website: www.lake24.nl en ga
maar eens lekker genieten, gelukkig zijn we in Vinkeveen weer een fijn restaurant rijker...
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