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Burgerlijk, ook voor bezorgde burgers

Ik ben gek op tradities en vanavond is het weer
zo ver. Ik ben bij Burgerlijk, het restaurant aan de
Hoﬂand in Mijdrecht dat gerund wordt door de
gebroeders Stephan en Alex. Het is traditie dat
ik jaarlijks langs mag komen om hun heerlijke
dis te proeven en weer een kortingsbon mag
weggeven. Helaas was dit om bekende reden
vorig jaar niet mogelijk. Maar vanavond ben
ik weer van de partij en mijn ‘partner in crime’
is deze deze avond niemand minder dan mijn
hoofdredacteur Rob Isaacs. We hebben elkaar
de laatste anderhalf jaar noodgedwongen weinig gezien en alleen digitaal onderhoud gehad.
Rob en ik hebben elkaar veel te vertellen vooral
over ons beider passie voor muziek. Maar ook ben
ik benieuwd hoe het Rob is vergaan bij de NDC
(De Nationale Diabetes Challenge is een beweegprogramma van de Bas van de Goor Foundation.
De deelnemers wandelden vanaf mei ongeveer 20
weken lang verschillende routes door De Ronde
Venen, tot aan de finale afgelopen zaterdag. En
na al dat 'benen door de venen' is een etentje wel
verdiend.
Rob en ik nemen plaats in het lichte en gezellige
restaurant, ideaal voor lekker snel een hapje eten,
maar ook uitstekend om de hele avond lekker te
tafelen. De verdeling tussen de broers Stephan en
Alex is duidelijk; Stephan doet het restaurant en
Alex bestiert de open keuken.
Het is u uiteraard niet ontgaan dat ook de horeca een zware klap te verduren heeft gehad de
laatste anderhalf jaar. Het was een onzekere tijd,
maar voor velen ook een tijd van bezinning en
misschien een ander aanpak, zoals de Engelsen
dat mooi zeggen: “Roll with the punches”. Steeds
vaker hoor ik dat ondernemers de zaken anders
zijn gaan aanpakken. Dit heeft vaak tot mooie dingen geleid.
Bij de broers Stephan en Alex is dit niet anders,
ook Restaurant Burgerlijk is gaan bezorgen. Maar
dan wel volgens hun eigen visie: Een ruim en goed
geolied bezorgteam, een aantal Burgerlijk-bolides
en een topsysteem. Ook de zaak werd aangepakt.
Zo zijn er meer lage tafels gekomen en is de achterzijde van de zaak ingericht op bezorgen. Maar
op een dusdanige manier dat de gasten in het
restaurant niets meekrijgen van de bezorgreuring
in de zaak. Er kwam een nieuwe website met bestelmogelijkheid, het restaurant is nu 7 dagen in
de week geopend en er wordt ook 7 dagen in de
week bezorgd. Aan alles is gedacht. Wat dacht
u van warmte-elementen in de bezorgdozen om
ook in Uithoorn of de Kwakel een dampende dis
af te leveren? Tevens kunt u bij Burgerlijk een
groepsetentje, feestavond, of andere bijeenkomst
houden, en wordt er door het team desgewenst
ook op locatie gecaterd. “We ontzorgen de mensen graag,” vertelt Stephan enthousiast.
Maar Rob en ik zijn vooral gekomen om even lekker een vorkje te prikken, ik weet uit ervaring dat
we hier goed zitten.

Over het voorgerecht zijn we het snel eens: de
Kippelingen van Van Egmond, De verrukkelijke
kip van de fameuze poelier uit Mijdrecht. Mijn
oog valt op de smaakvolle wijnkaart, ook nieuw
bij Burgerlijk. Wij houden het bij een watertje, we
moeten nog rijden tenslotte.
De menukaart is aangepast, met o.a. een nieuwe
vegetarische burger: de Herbivoor Burger, een
plantaardige burger met Old Amsterdam, komkommer, augurk, tomaat en tartaarsaus, die ook
als veganistische burger besteld kan worden.
Zelf ga ik ook voor een nieuwe burger: de sashimi
van tonijnburger, met wasabimayonaise, sesamzaadjes, avocado en komkommer. Rob gaat ‘old
school’ en kiest voor een Amerikaanse burger met
bacon, cheddar kaas, ui, ei en American grillsaus,
De traditie bij Burgerlijk zijn de side dishes: een
blikje waarin de 'wedges' (gebakken aardappelpartjes) en een glas met stukjes vers fruit en een
bakje mayonaise. Stephan drukt ons op het hart
dat we gewoon een seintje moeten geven als we
meer wedges, fruit of mayonaise willen. Deze bijgerechten kun je namelijk onbeperkt krijgen.

dan staat dat gelijk aan 20 euro korting.
Een grote straat zelfs 25 euro. De actie
geldt uitsluitend bij bezorging. Een leuk
en origineel idee, mannen!
Na al dit lekkers stappen Rob en ik op,
en zit er weer een fantastische avond bij
Burgerlijk op. Ik ben bang dat Stephan
en Alex mij eerder terug zien dan over
een jaar, want die tonijnburger was niet
te versmaden…
Restaurant Burgerlijk
Hoﬂand 26, Mijdrecht
Tel. 0297-548301
info@restaurantburgerlijk.nl
www.restaurantburgerlijk.nl
7 dagen in de week open van 17 tot
22 uur en bezorgen in: Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Vinkeveen, Amstelhoek,
Waverveen, Uithoorn en de Kwakel.
Bezorgen? Bestel eenvoudig via
www.restaurantburgerlijk.nl/bezorgen

Mijn keuze voor een keer geen vlees maar vis pakt
buitengewoon goed uit; de tonijn is licht gegrild
en van binnen rauw en smaakt voortreffelijk. Ook
Rob is ingenomen met zijn 'back to the hamburger roots’-keuze.
Onder het genot van onze desserts – voor mij de
Red Velvet met vanille-ijs en slagroom en voor
mijn gewaardeerde collega de Walnoten brownie met vanille-ijs zonder slagroom (er hoort wel
slagroom bij, maar die heeft Rob afbesteld) – laat
Stephan hun nieuwste leuke bezorgactie zien:
Yahtzee je mee!
Bij elke bestelling die je doet rechtstreeks op de
website restaurantburgerlijk.nl/bezorgen, of telefonisch, dan ontvang je een speelkaart en een folder
met uitleg. Heb je bijvoorbeeld vier gelijke kaarten

Lezersaanbieding
Ook dit jaar hebben Stephan en Alex een leuke verrassing voor lezers van De Groene Venen.
Met de coupon die onder dit artikel staat, krijgt u tot eind oktober maar liefst 25% korting op
de gehele rekening bij uw eerstvolgende bezoek aan Restaurant Burgerlijk. Deze aanbieding
geldt niet voor bezorgen, maar uitsluitend voor eten in het restaurant. Dat is natuurlijk een
geweldige aanbieding!

25% korting op de gehele rekening
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Niet geldig op bezorgen

