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La vita bella
Een paar maanden geleden werd er in Mijdrecht een nieuw Italiaans
restaurant geopend. Zoiets stemt me altijd blij en bij voorbaat met
hoge verwachtingen.
tekst en foto’s: patrick hesse

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Il Gusto
Ristorante Pizzeria Il Gusto
Hofland 58
3641 GG Mijdrecht
tel. 0297 254367

Ik heb iets met Italië, buiten het
geweldige voedsel bevalt me de stijl
ook enorm. Het is een fantastisch
vakantieland, twee zomers terug
heb ik me uitstekend vermaakt in
Toscane. Ook ben ik enorm fan van
een aantal iconen uit dit mooie
land: de Vespa, de Fiat 500, Valentino Rossi (negenvoudig mondiaal
wegracekampioen op de motor)
maar vooral: het volk, met hun
sterke familiebanden. Wat me het
meeste aantrekt is de pure passie
van de doorsnee Italiaan. Tijdens
de kerstvakantie genoot ik van
het boek “De ziel van Italië”, van
auteur en fotografe Carla Coulson.
Deze succesvolle Australische
fotografe gaat op een zoektocht
door Italië terug naar haar roots,
en biedt in woord en beeld een
prachtig sfeerplaatje van het dagelijks leven in Italië. Een must voor
iedere Italië-fan.
U begrijpt, ik heb er zin in vanavond en heb stiekem op wat
websites al enkele recensies kunnen
lezen (o.a. smulweb.nl) van mensen
die mij voor zijn gegaan en een al
een bezoek brachten aan Il Gusto
aan Hofland 58 te Mijdrecht. Op
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deze ijzig koude winteravond word
ik vriendelijk begroet met een
zangerig Bonasera!
Gastvrouw Daniella verloochent
haar afkomst gelukkig niet, en
zorgt dat ik me, naar goed Italiaans
gebruik, meteen thuis voel. Na een
lekker drankje en stokbrood met
verse olijftapenade bekijk ik al wikkend en wegend de menukaart. Het
ziet er allemaal lekker uit, want
naast de traditionele Pizza’s staat
er een aantal smaakvolle vlees- en
visgerechten op.
Toch heb ik als Primi piatti (½
portie is een voor- of tussengerecht) uitgekozen, ik ga voor de
Panzarotti Ricotta e Spinaci, dit
zijn Venetiaanse flensjes gevuld met
zachte ricottakaas en verse spinazie. Ik moet zeggen: Italiaanser kun
je volgens mij het niet krijgen. Mijn
liefde voor de Italiaanse keuken
is weer in volle bloei. Aan de tafel
naast mij zit een leuk gezin met
twee giebelende puberdochters. Uit
de gezellige gesprekken met gastvrouw Daniella wordt duidelijk dat
dit vaste gasten zijn. Het is knap
dat je als restaurant op zo’n korte
termijn al vaste bezoekers hebt.
In het verleden zat er in dit pand
een snackbar; de Italiaanse sfeer
is duidelijk een verbetering. Aan
het interieur zijn weliswaar geen
grote veranderingen gedaan, maar
met wat leuke sfeerfoto’s van oude
Italiaanse films verder wat verse
verf kom je al een eind. Ook is er
Italiaanse muziek te beluisteren,
niet alleen traditioneel, maar ook
wat lekker modern werk. Al met al
sfeerverhogend. En eigenlijk vind ik
het prima zo, alsof je ergens in Italië gewoon een restaurant binnen
loopt, waar het hoofdzakelijk om
het eten en de gezelligheid gaat.

Als hoofdgerecht heb ik gekozen voor ‘Tagliata di Mamzo’,
gegrilde entrecote met reguola
Cherrytomaatjes en parmigsiano
(Parmezaanse kaas). Dit gerecht is
gemaakt met wederom uitsluitend
verse producten, is erg smaakvol
en wordt geserveerd met spaghetti
en gebakken aardappeltjes en een
frisse salade. Na dit alles besluit
ik de verrukkelijke toetjes te laten
voor wat ze zijn. Je zou het niet
zeggen, maar ook ik moet af en
toe aan mijn lijn denken. Dus neem
ik een heerlijke espresso om deze
avond in stijl te beëindigen.
Ik loop nog even naar de keuken
om de creator van al dit lekkers de
hand te schudden: Pino, hij heeft
even tijd voor een klein praatje
maar moet weer snel aan het
werk. Na een hartelijk afscheid
van deze vriendelijke en gastvrije
Italianen kom ik tot de conclusie
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dat De Ronde Venen inderdaad een
heerlijk Italiaans restaurant rijker
is. Lekker centraal gelegen met een
goede parkeermogelijkheid en een
uitstekende, goed betaalbare en
eerlijke Italiaanse keuken.

