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Hmmm
met Hesse

tekst en foto's patrick hesse

Iedereen die zich weleens in het dorp Vinkeveen begeeft kent het pand. In 2019 was ik er al 
eens, maar sinds een jaar waait er een frisse wind in monumentale rijksmonument met de 
logische naam Bistro de Zuwe; midden in de pandemie zijn Danny Braams en zijn aanstaande 
vrouw Nikki (inderdaad ze heeft ja gezegd!) de scepter gaan zwaaien in dit prachtige pand 
dat omstreeks 1860-1880 is het gebouwd als woonhuis met smederij en wagenmakerij. Na 
jarenlange restauratie van dit rijksmonument is het nu een bistro. De oude wagenmakerij is nu 
een gezellig restaurant voor ongeveer 35 couverts. Met alle originele kleuren die ooit gebruikt 
zijn, en zie je dat de houten dwarsbalken zijn verhoogd voor de koetsen. Er zijn geen nieuwe 
materialen gebruikt in het eetgedeelte, om het een zo origineel mogelijke uitstraling te geven. 
En dat werkt want zodra een stap over de drempel heb gezet waan je jezelf terug in de tijd...

Bistro de Zuwe in Vinkeveen:

Culinaire Back to the Future 

Een vlaag van warme nostalgie maakt zich van 
mijn meester. Ik neem plaats achter in de zaak 
vlak bij de gezellige bar, waar een aperitief ge-
nuttigd kan worden, maar waar je ook kunt eten. 
Ik ken de uitbater al heel wat jaren en is het een 
enthousiast weerzien. Ook maak ik kennis met 
de charmante “Bride to be” Nikki. Ik kan mij ont-
spannen, want ik ben vanavond in zeer goede 
handen.  

En dat komt goed uit want aan mijn zijde en aan 
tafel mijn eigen mevrouw Hesse. We bestuderen 
de kaart en zijn er snel uit; veel lekkernijen maar 
als hoofdgerecht gaan wij voor favorieten en 
voor het voorgerecht denken zowel mijn vrouw 
als ik volledig ‘out off the box’. Mijn lieftallige 
wederhelft gaat voor een vegetarisch gerecht 
Couscous Salade met geitenkaas, munt en ras 
el hanout (Ras el hanout is een Marokkaans kru-
idenmengsel van meer dan twintig specerijen). Ik 
ga voor een Vispalet van zalm, makreel, gamba 
en paling. Voor de liefhebbers adviseert Nikki 
een mooie Pino Grigio Delle Venenzie –  een volle 
wijn, helder en fonkelend met tonen van bloem-
etjes en fruit.  De gerechten smaken uitstekend 
en de couscous is zeer verrassend en spoort 
mijn ega aan om mij thuis ook weer iets te laten 
maken. Om mezelf in te dekken meld ik dat het 
natuurlijk nooit zo lekker als dit kan worden, iets 
te snel naar mijn zin knikt ze instemmend.
Als echte carnivoren worden we nog blijer van 
het hoofdgerecht: Tournedos met truffel jus en 
voor mij een Kalfsribeye van de houtskoolgrill 
met gebakken groenten een schaaltje Argentijn- 
se chimichurri, heerlijk voor over het vlees. Basis-
ingrediënten zijn olie of azijn met peterselie, oreg-
ano, rode peper, knoflook, ui, laurier, zwarte peper, 
mosterdpoeder, tijm en bieslook. Een verassend 
bijgerecht met een frisse smaak. En overheerlijke 
huisgemaakte dikke frieten. 

Ook bij deze gerechten horen een paar mooie 
wijnen: Masi Brolo Campofiorin Oro 2019, een moo-
ie krachtige Italiaanse wijn die bij uitstek geschikt is 
bij een vleesgerecht. Beide vleesgerechten staan als 
een huis. De kalfsribeye is een favoriet gerecht van 
mij en deze is echt voortreffelijk, met een typerende 
houtskoolsmaak. Maar ook de tournedos is zeer 
mals en tovert een glimlach op het gezicht van mijn 
tafeldame en daar word ik dan weer blij van.

Ondertussen is het restaurant volledig bezet en 
heerst er een warme en prettige sfeer – een ideale 
manier om je vrijdagavond door te brengen.
Als klap op de vuurpijl is daar het Grand Dessert 
voor 2: diverse ijssoorten, brownies, macarons, 
cakejes en slagroom. Een combinatie van zoete 
heerlijkheden. Na kennismaking met chef Peter 
neem ik afscheid van Danny en Nikki. Wie hier bin-
nenstapt gaat qua sfeer echt terug in de tijd, maar 
met Danny en Nikki heeft Bistro de Zuwe een fijne  
toekomst. Een culinaire Back to the Future. 

Voor mij een echte aanrader, geweldige am-
biance, een uitstekende keuken en fijne 
mensen. Wie Bistro de Zuwe wil bezoeken, 
raad ik aan zeker in het weekend te reser- 
veren om teleurstellingen te voorkomen.  

Wie geen zin heeft om nog naar huis te rijden, 
kan terecht bij het naastgelegen Small Luxury 
Boutique Hotel Wilma J, waar Bistro de Zuwe 
deel van uitmaakt.

Bistro de Zuwe, Baambrugse Zuwe 1, Vinkeveen 
tel. 0297 548 668, e-mail: info@bistrodezuwe.nl
Dinsdag gesloten. Alle andere dagen geopend van 17 - 23 uur.
www. bistrodezuwe.nl

Small Luxury Boutique Hotel Wilma J, tel. 0297-445010, 
e-mail: info@hotelwilmaj.nl. www.hotelwilmaj.nl

Chef Peter, Danny & Nikki


