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

Loetje aan de 
Amstel
Eetcafé Loetje
Amstelzijde 53
1184 TZ Amstelveen

Tel. 020-4721090
www.loetjeaandeamstel.nl

Zeven dagen per week geopend
Keuken open van 10.00-22.30 
uur

Loetje! 
Mijn nieuwe beste vriend!
Ik ben er vier jaar geleden net na de opening geweest; het restaurant 
had toen al een uitstekende indruk op mij achtergelaten. Eergisteren 
was ik er voor het weerzien, op een druilerige woensdagavond. Loetje 
aan de Amstel is een soort liefdesbaby van de eigenaren van het le-
gendarische Café Loetje uit Amsterdam en het minstens zo bekende 
broodje Popov van het stadshart in Amstelveen. Gewoon de perfecte 
combinatie, die je ook onmiddellijk op de kaart terugvindt, de gewel-
dige belegde broodjes van Popov en de bijna wereldberoemde biefstuk 
van Café Loetje.
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Na een gezellige ontvangst neem ik 
plaats op een lekkere loungebank 
midden in de zaak, die –ondanks het 
redelijk vroege tijdstip– al behoor-
lijk gevuld is met klanten. Ik maak 
kennis met de uiterst vriendelijke 
en aimabele Patrick Maas. Hij kent 
het klappen van de zweep voor wat 
betreft de horeca en spreekt dan 
ook met veel passie over het res-
taurant: “Met 33 jaar ervaring met 
Café Loetje hebben de eigenaren 
een naam hoog te houden, en dat 
lukt uitstekend; mensen komen 
werkelijk uit het hele land om hier 
de biefstuk te proeven.”

De keuze is snel gemaakt. Ik begin 
met een trio van vis: een frisse 
entree met zalm, paling & garnaal-
tjes Een uitstekende keuze, al zeg 
ik het zelf. Vanuit mijn centrale 
plek kan ik het grootste gedeelte 
van dit trendy restaurant prima 
overzien. Doordat de zaak erg diep 

is, kan het personeel makkelijk 
125 gasten kwijt. Ondanks dat het 
volle bak is, merk je hier weinig 
van; het is gewoon lekker gezellig 
en –in mijn ogen cruciaal–  er loopt 
ruim voldoende personeel rond, die 
allemaal maar één doel hebben: de 
gasten het naar de zin te maken. 
Als ik om me heen kijk lukt dat 
voortreffelijk: uitsluitend tevreden 
gezichten. Er heerst duidelijk onder 
het personeel ook een uitstekende 
sfeer, vrolijke gezichten en niets is 
te veel gevraagd: Chapeau!

Daar komt Patrick met de culinaire 
climax van de avond:  “Biefstuk 
de Rode Waard”, de onovertroffen 
ossenhaas met kippenlevertjes, spek 
en ui en op de enig juiste manier 
klaargemaakt; in echte boter. De 
goedkeuring van Telegraaf’s nieuwe 
dieetgoeroe dokter Frank zal het 
vast niet kunnen wegdragen, maar 
verrukkelijk. Vroeger werd er bij 
ons thuis op zaterdagavond altijd 
brood gegeten en wanneer het 
huishoudbudget van mijn moeder 
het toeliet, kwam er biefstuk op 
tafel en mochten mijn broer en 
ik altijd een witte boterham in de 
jus dopen, dit was voor ons een 
feestje. Tijdens deze � ashback zet 
Patrick een bordje met witte casino 
boterhammen op tafel. “Alsjeblieft, 
kun je lekker in jus dopen”. Een ge-
lukzalig gevoel maakt zich van mij 
meester.  Beter dan dit wordt het 
niet. Na deze fantastische ervaring 
die gepaard gaat met friet en een 
frisse salade, zit ik aardig aan mijn 
taks. En neem dus alleen maar een 

bakje kof� e maar…  Patrick besluit 
anders: “Je kunt echt niet de deur 
uitgaan zonder dit dessert geproefd 
te hebben, hoor!” Hij zet een 
bordje neer met een puntje taart 
met slagroom. Dit is Sticky toffee, 
een gekarameliseerd dadeltaartje, 
warm geserveerd. Ik ben niet zo 
moeilijk en dus offer ik me op om 
Patrick een plezier te doen. Dit 
blijkt toch weer een prima beslis-
sing, want ook dit smaakt weer 
bijzonder ver� jnd. Echt top! Ik 
babbel nog even met Patrick over 
de zomer, wanneer het terras weer 
open kan: het is hier zomers altijd 
super gezellig en je kunt gewoon 
met de boot aanleggen. “Als het te 
druk is en mensen vinden bijvoor-
beeld een uurtje wachten op een 
tafeltje te lang, dan serveren we ge-
woon aan boord! Echt leuk, gasten 
komen dan keurig zelf het bestek 
terugbrengen, het is echt heel ge-
moedelijk en lekker laagdrempelig. 

Patrick meldt me nog dat Loetje 
aan de Amstel zeven dagen in de 
week open is en de keuken van 
10.00 tot 22.30 uur. Reserveren 
mogelijk vanaf zes personen; kom 
je gezellig met z’n tweetjes, dan is 
er altijd wel plaats, en anders eerst 
een drankje aan de gezellige bar. 
Buitengewoon voldaan verlaat ik 
het monumentale pand in Ouder-
kerk aan de Amstel en besef dat ik 
in Loetje mijn nieuwe beste vriend 
heb gevonden (sorry Dré).


