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Patrick Hesse waant zich als God in Frankrijk

Vive la France, Vive Minevitus!

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.

Restaurant Minevitus
Nieuwstad 32
1381 CC Weesp
tel/fax: 0294 413 529
info@minevitus.nl
www.minevitus.nl
Keuken geopend:
dinsdag t/m vrijdag
van 12:00 tot 14:00 uur
dinsdag t/m zaterdag
vanaf 18:00 uur
zondag en maandag alleen op
afspraak

Van mijn woonplaats Vinkeveen is het maar een kleine 20 minuten rijden naar Weesp. Hier
ben ik te gast bij Restaurant Minevitus, naar eigen zeggen ‘een modern restaurant in een oud
jasje’. Je vindt er een moderne keuken, waar wordt gekookt vanuit de traditionele Franse
cuisine. Authentieke gerechten uit de streekkeuken worden met veel creativiteit vertaald tot
moderne gerechten, waarbij de authenticiteit bewaard blijft. Dit belooft veel goeds. Iedereen
die Frankrijk heeft bezocht heeft wel een verhaal van een klein restaurant ergens in een
steegje, waar de mensen gastvrij zijn en waar je overdonderd lekker kunt eten. In het centrum van Weesp kan ik mijn auto aan de Nieuwstad zonder problemen aan de gezellige kade
kwijt en moet ik bij nr. 32 het steegje in voor de ingang.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik word warm onthaald door mijn
gastvrouw voor vanavond, Angelique, en neem plaats aan een van de
tafels in dit supergezellige etablissement. Het is niet groot, maar juist
huiskamer-knus. Ik voel me oprecht
een gast en maak snel kennis met
Vitus Senior, de rustige vriendelijke
eigenaar. In overleg met hem besluit
ik voor het ‘Menu Surprise’ te gaan
en geef daarmee de chef-kok carte
blanche.
Ik krijg een heerlijke amuse in de
vorm van Rucola, kikkererwten en
gerookte zalm, warm geserveerd. De
liefde voor Frankrijk is hier werkelijk
tot in de finesses doorgevoerd; oude
reclames en veel Franse curiosa vullen het interieur van het restaurant.
Op de achtergrond hoor ik de zoetgevooisde stem van Charles Aznavour.
Het plaatje is compleet en als ik naar
buiten kijk, waan ik me in Frankrijk
en is de stadsgracht veranderd in de
Seine...
Angelique schenkt een heerlijke bio-

logische witte wijn in, een Sauvignon
uit 2006, die een frisse start van een
bijzondere eerste gang markeert:
rauw gemarineerde en kort gebakken Coquilles St.Jaques, beenham,
balsamicouitjes, crapeaudine biet,
avocado met Marie-Brizard en amandelnougat.
Wauw, wat een smaaksensatie. De
ingrediënten zijn zorgvuldig bij elkaar
gezocht en Chef-kok Minevitus junior
is niet over een nacht ijs gegaan bij
het samenstellen. Hier is een top
chef aan het werk. Bij de tweede
gang maak ik kennis met deze uiterst
vriendelijke en aimabele Vity, bij wie
de liefde voor het kookvak werkelijk
tot in de poriën zit.
Met gepaste trots licht hij het gerecht
toe: In olijfolie gebakken wilde
zeebaars, langzaam gegaard onder de
warmtelamp, met wilde knoflookspinazie, een mousseline van charlotteaardappel, Baincetti truffel met
gestoofde kokkels en eigen Crème.
Wederom de spijker op de kop, niks
Franse slag! Angelique schenkt bij dit
gerecht een witte Limoux Minevitus
wijn.
In één woord: verrukkelijk. Oftewel:
‘Délicieux’!
Terwijl het restaurant vol druppelt
met zonder twijfel veel vaste gasten
(er wordt gekust en de ontmoeting is
een feest van herkenning), is het
inmiddels tijd voor de volgende gang:
een Palet van de Ronde Hoep lam:
zowel zadel als rib, buik en haasje
met eigen jus met Luques olijfjes,
tomaat, kikkererwten en lentegroenten met gefrituurde polenta. Bij dit
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Voortgang werkzaamheden nieuwe zwembad
De oproep aan inwoners van de gemeente om mee te denken over de
naam voor het nieuwe zwembad heeft meer dan vierhonderd suggesties opgeleverd. Een geweldige bijdrage die laat zien dat veel inwoners
van De Ronde Venen betrokken zijn bij de komst van het nieuwe
zwembad! De jury gaat zich binnenkort beraden over de naam, die
tijdens de opening van het zwembad officieel onthuld wordt.

"vakmanschap is
meesterschap"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Verder verloopt de bouw van het
nieuwe zwembad zeer voortvarend
en naderen de bouwwerkzaamheden
hun einde. Op dit moment is men druk
bezig met de afwerking van de binnenkant van het zwembad en wordt
er hard gewerkt aan de bestrating.
De inrichting van de buitenruimte is
daarna aan de beurt. Zoals het er nu
naar uitziet vindt eind juni de officiële
opening plaats en kan er halverwege juni in het nieuwe bad worden
gezwommen.
De exploitant van het nieuwe zwembad Optisport heeft inmiddels contact
gehad met veel gebruikers (vereni-

gingen, doelgroepen, recreatief/
banenzwemmen van zowel Blijdrecht
als het Veenbad). Ook is er een
oplossing gevonden voor het zwemmen voor de allochtone vrouwen. De
vertegenwoordigsters van deze groep
vrouwen hebben samen met de wethouder een bezoek gebracht aan het
zwembad en zijn blij met de bedachte
oplossing.
Zodra de officiële opening vastgesteld is, evenals de datum waarop het
nieuwe zwembad in gebruik wordt
genomen en de baden Blijdrecht en
het Veenbad sluiten, wordt u hierover
geïnformeerd.

gerecht drink ik
een rode Limoux
uit 2003. Het
boterzachte vlees
is van geweldige
kwaliteit en het
gerecht is wederom bijzonder.
Aan de tafel
naast mij blijkt
een van de dames
jarig. Dit is haar ultieme verjaardagfeest en ik begrijp precies waarom.
Als pièce de résistence komt Vity junior met het nagerecht: Clafoutis van
appel, appelstroop, 3x kaneel, crème
Normande met Calvados en roomijs
met Madagaskarvanille op basis van
rauwe melk.
Ook het nagerecht heeft me uitstekend gesmaakt. Tijdens het gezellige
natafelen met Vity Junior en Senior
genietend van een espresso wijst
men mij nog op de mogelijkheid
van Private Dining aan de Chef ’s
Table. Op de eerste verdieping kunt
u geheel privé dineren, waarbij de
Chef uw gastheer is. Met een groep
tot ca. 12 personen serveert hij u een
schitterend zevengangen menu met
bijpassende wijnen, water op tafel en
koffie en verzorgt hij een compleet
avondje uit. U mag hem op de vingers
kijken, vragen stellen, etc. of hem
een wijntje aanbieden. Erg leuk lijkt
me. Na een vriendelijk afscheid ga ik
weer op huis aan.
Mijn conclusie is misschien wel een
open deur, maar zeker niet minder
waar: bij Minevitus voel je je als God
in Frankrijk...

