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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.

Cantina del Corazon

Het hele jaar een Zonnetje aan de Amstel

Cantina del Corazon
Amsteldijk Zuid 162
1189 VM Amstelveen/Nes aan de 
Amstel
tel 0297 582205
www.cantinadelcorazon.nl

Openingstijden:
weekdagen vanaf 16.00 geopend
in de weekends vanaf 12.00 uur 
(lunch tussen 12.00-16.00) 
in de periode van 1 april tot 31 
september ook op werkdagen vanaf 
12.00 en kunt u ook doordeweeks 
lunchen.

Vanavond ben ik op bezoek bij een van mijn meest favoriete zomerse lun-
chlocaties. Want wat is er heerlijker dan na een prachtige zomerrit op de 
motor neer te strijken op een riant terras in Nes aan de Amstel en te genie-
ten van de zon en de heerlijke tapas van Cantina del Corazon. Een betere 
manier om een vrije zomermiddag door te brengen is er niet. Ik heb al heel 
wat vrienden meegenomen (en weten te overtuigen) naar deze parel aan de 
Amstel, omdat het alles heeft wat je nodig hebt: voldoende parkeerruimte, 
heerlijk eten en drinken, plus vriendelijk personeel, dat zorgt dat je je op 
een ongedwongen manier meteen thuis voelt. Maar de zomer is voorbij en 
het weer slaat om: het is herfst. Zal ik het net zo leuk vinden bij Cantina del 
Corazon? Eerlijk gezegd ben ik nog nooit binnen geweest (!). Zal deze plek 
ook met slecht weer zo een warme indruk op mijn achterlaten?

tekst en foto’s patrick hesse

Eén ding weet ik zeker: aan het 
heerlijke eten zal het niet liggen. Ik 
maak kennis met Fatimah Kap, de 
charmante en vriendelijke gastvrouw 
van Cantina del Carazon en tevens 
grondlegger van het bedrijf. Een 
horecatijger in hart en nieren, die 
in 2002 zelfstandig begon met haar  
restaurant onder de naam De Zon. 
Dit uitstekende restaurant had al veel 
Spaanse gerechten op de kaart staan 
en had een geweldige inrichting. 
Tot in 2009 goede kennissen en suc-
cesvolle horecaondernemers Sabrina 
Masselman & Casper Ramakers na 
een aantal jaar een restaurant in 
Loosdrecht te hebben gehad weer 
terug wilden keren in hun eigen 
regio, bleken zij de gedroomde 
partners voor Fatima. Sabrina met 
haar voortreffelijke gerechten in de 
keuken en Casper als cocktailwizard 

achter de bar. 

Ik neem plaats in de bargedeelte 
van het restaurant, één van de drie 
mogelijkheden, want je kunt kiezen 
tussen de bar, een loungegedeelte 
en een apart restaurantgedeelte, dat 
bij uitstek bijzonder geschikt is voor 
bijvoorbeeld een zakendiner of om 
apart met een groep te zitten. De 
geweldige inrichting, mooie belich-
ting en topmuziek (op de achtergrond 
hoor ik het duo Hall & Oates met 
“I can go for that”. Kan het toepas-
selijker?).

Na een feestelijke Strawberry Mar-
garita ben ik helemaal in de stem-
ming voor het voorgerecht. Dit is, 
zoals Fatimah het zo mooi omschrijft, 
een wandeling door de voorgerech-
tenkaart: een collectie van koude 
en warme tapas met het beste wat 
Cantina del Corazon te bieden heeft. 
Bij het aanzien van deze schitterde 
schaal eten krijg ik spontaan zin in 
de avondvierdaagse. Onder andere: 
empanadillas de pollo, quesadillas, 
gepaneerde uienringen, calamares 
en gevulde jalapeños, albondigas 
(rundergehakt). Het smaakt allemaal 
top en heb ik het uitstekend naar de 
zin. Er hangt een gezellige sfeer in 
het restaurant en ik ben het slechte 
weer buiten volledig vergeten.

Het is tijd voor het hoofdgerecht en 
wederom krijg ik een schaal met een 

selectie van gerechten, gepresenteerd 
onder de noemer Plato Principal 
Especial (minimaal 2 personen). Die 
bestaat uit een gecaramelliseerd 
ossenhaasje, een grote gamba, een 
lamskotelet, een tortilla met zalm, 
krab en garnalen en een tortilla met 
runderstew. En weer kan ik mijn 
enthousiasme niet onder stoelen of 
banken steken; allemaal even lekker, 
met als verrassend hoogtepunt de 
gecaramelliseerde ossenhaas. Wat 
een smaaksensatie! Wat een culinair 
feestje hier! Natuurlijk moet ik ook 
de zelfgemaakte chocolade rum taart 
als dessert proeven, hoewel mijn 
broek al aardig strak zit! Na ook 
deze heerlijkheid moet 
ik nu echt gaan. Terwijl 

de ruitenwissers 
het herfstwa-

ter van mijn 
voorruit 

schui-
ven, 
rea-
liseer 
ik me dat 
Cantina del 
Gorazon niet 
alleen in de 
zomer een van 
mijn favoriete 
locaties is, 

maar ook in andere jaargetijden is 
het hier in de Cantina gezellig warm 
toeven. Mocht u de komende tijd veel 
last krijgen van najaarsblues of een 
winterdepressie, ga dan eens avondje 
eten bij Cantina del Corazon en u 
kunt er weer tegenaan!
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Rita's Diner Ideeën
Haar naam zegt u waarschijnlijk niets, maar 
de kans is groot dat u een kookboekje van 
haar hand in uw keukenla heeft liggen. Rita 
Aalderink uit Abcoude schreef namelijk 
jarenlang kookboeken voor magnetron-
fabrikanten. Van haar receptenboek voor 
de combimagnetron gingen er maar liefst 
350.000 exemplaren over de toonbank, 
verpakt bij evenzovele keukenapparaten. 
Ook verzorgde ze kookcursussen en ontdekte 
tijdens gesprekken met mensen dat er een 
grote behoefte is aan simpele recepten met 
–en dat is misschien nog wel belangrijker– 
ingrediënten die gewoon verkrijgbaar zijn 
voor mensen die niét over een toegangspas 
van een horecagroothandel beschikken en 
die betaalbaar zijn. En dus werd het weer 
een kookboekje, maar nu eentje die er tussen 
al die bestaande kookboeken en menuwijzers 
nog niet was: eentje met 52 complete diner-
ideeën, van amuse tot en met het toetje. 
“De recepten zijn zeer eenvoudig te maken. 
Ook heb ik geen dure moeilijk te verkrijgen 
ingrediënten gebruikt. Dit boekje is echt voor 
de thuiskok, die geen culinaire hoogstandjes 
verwacht en geen uren in de keuken wil 
staan. En omdat iedereen in deze tijd een 

stapje terug moet doen is dit een geweldige 
aanrader met hele betaalbare gerechten,” 
vertelt Rita Aalderink. Bewust heeft ze 
er voor gekozen om de gerechten niet te 
voorzien van afbeeldingen. “Soms lijkt wat 
je hebt gekookt helemaal niet op het plaatje, 
en dan ga je zitten stressen.” Het leuke van 
de complete diner-suggesties is natuurlijk dat 
je, net als in een restaurant, het voorgerecht 
kunt kiezen uit het ene menu en het hoofdge-
recht uit een ander. Zo leveren de 52 ideeën 
honderden combinatiemogelijkheden op. 
En wie Rita's aanmoediging om ook eens te 
experimenteren met ingrediënten ter harte 
neemt, is voorlopig nog niet uitgekookt. 
Voordat u aan de slag gaat, is het nog leuk 
om te melden dat Rita's Diner Idee, dat 
dit voorjaar op de markt kwam, inmiddels 
offi cieel is genomineerd voor de prestigieuze 
Gourmand World Cookbook Awards 2010. 

Het boekje is o.a. te bestellen bij 
www.Jouwboek.nl en andere internetboek-
handels. Bovendien is het boekje te koop 
bij o.a. boekhandel Spreij in Abcoude.
Het boekje kost 14.95 (ISBN 978-90-
8759-140-3). foto patrick hesse


