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FF Makkelijk, Mijdrecht

Een aanwinst voor de Ronde Venen
Vanavond ben ik samen met mijn hoofdredacteur Rob Isaacs uitgenodigd door Jos en Carolien van Wijk
in hun spiksplinternieuwe houtskoolgrillrestaurant ‘FF Makkelijk’. Het restaurant is gesitueerd achter het
bij menig Rondevener welbekende Café de Paddestoel, aan de Hofland 33 te Mijdrecht. Dit café is ook van
hen beiden en wordt gerund door Carolien; het restaurant wordt bestierd door Jos, terwijl Carolien op de
achtergrond meewerkt. En inderdaad, we zijn hier in het voormalig Monfaucon van wijlen kookgrootmeester Nol Vermeulen. Jos en Carolien besloten het over een hele andere boeg te gooien en de locatie radicaal
te veranderen. Ik moet zeggen, dit is nog eens een metamorfose! Het is werkelijk een totaal andere ruimte
geworden; lekker licht en fris, waar de Argentijnse uitstraling de boventoon voert.
door patrick hesse

Zoals u misschien weet ben ik een
echte carnivoor en zijn dit soort
restaurants zeer aan mij besteed.
Vol verwachting nemen Rob en ik
plaats in de gezellige ruimte. Het
heeft niet alleen een plezierige
uitstraling, maar is in mijn ogen ook
lekker laagdrempelig; er heerst een
ongedwongen sfeer. Zeer geschikt
om met een groep vrienden of lekker
als gezin met de kids langs te gaan.
Wat dat betreft dekt de naam zeker
de lading. Op de achtergrond horen
we de wereldberoemde Gipsy Kings
die ons de hele avond zullen begeleiden met hun virtuoos gitaarspel en
hartverscheurend stemgeluid.
We maken kennis met de enthousiaste eigenaar Jos van FF Makkelijk,
dat nu op de kop af één maand open
is. Het restaurant biedt 36 zitplaatsen en men kan desgewenst aan de
knusse bar zitten. Buiten is er een
terras, waar het met mooi weer uit-

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.

stekend toeven is en ruimte voor zo'n
16 personen. Na een drankje komen
de nachochips op tafel, en tja, dat is
verslavend hè, binnen mum van tijd
is het schaaltje leeg.
Op de uitgebreide kaart kunnen Rob
en ik maar moeilijk een keuze maken, er staat zoveel aantrekkelijks
op, zowel wat gerechten betreft als
de prijzen. Daar word je vrolijk van.
Rob kiest als voorgerecht de nachos
met kaas; warme maischips, bedekt
met zure room, tomatensaus en kaas.
Ik ga voor de calamari, oftewel gefrituurde inktvisringen. Het smaakt
ons allebei meer dan uitstekend
en we beginnen erg enthousiast te
worden over FFMakkelijk. Inmiddels
druppelen er andere gasten binnen.
Het wordt gezellig en er staat niet
te veel meubilair, dus zit je ook niet
op elkaars lip. Verlichting en muziekvolume zijn prima voor zowel een
intiem gesprek of een gezellig diner
met een groepje mensen.
Inmiddels is ons hoofdgerecht gearriveerd. We blijken een terechte
keuze te hebben gemaakt. Rob heeft
het combinatie gerecht FF Makkkelijk, bestaande uit enchilladas;
tortillarollen met kip, zure room,
guacamole, rijst, bonen en salade en
spareribs. Persoonlijk koos ik voor
(hoe kan het ook anders) de Mixed
Grill, die bestaat uit spareribs, kip,
ossenhaas, chorizo en maiskolf, zeer
origineel gepresenteerd op een
minigrill met echte houtskooltjes.
Het vlees blijft heerlijk warm en het
ruikt ook nog eens erg aantrekkelijk.
Het wordt op slag weer stil bij ons
aan tafel. Af en toe kijken Rob en
ik elkaar goedkeurend aan; het is
werkelijk verrukkelijk!
Bij alle hoofdgerechten worden

frites, salade en drie koude sausen
(chimichurri, whisky en knoflook)
geserveerd. Inmiddels heeft Carolien
zich ook even bij ons gevoegd en
vertelt met veel passie over het ontstaan van het restaurant. Ook meldt
ze dat FF Makkelijk een uitstekende
afhaalservice heeft, met dezelfde
kaart als het restaurant en dat is
natuurlijk ook ‘makkelijk’, als je 'ff'
geen zin hebt om te koken.

Houtskoolgrill Restaurant FF Makkelijk
Hofland 33
3641 GA Mijdrecht
T: 0297 752 762

E: info@ffmakkelijk.nl

www.ffmakkelijk.nl

Eigenlijk zitten we beiden nokkie
vol, maar natuurlijk laten we ons
verleiden tot een dessert. We zijn
nu toch in de feeststemming. Rob
gaat voor de Dame Blanche, maar
dan zonder slagroom want dat
lust-ie niet (rare man). En ik besluit
mijn vakantiegevoel nog extra aan
te zwengelen door voor de Coupe
Tropical te gaan, vruchten en diverse
ijs en slagroom (hmmmmm).
Na dit feestmaal maak ik nog wat
foto’s en maak ik kennis met de
koks en complimenteer hen voor de
uitstekend geleverde diensten. Op
weg naar huis denk ik al na over het
artikel en kom tot de conclusie dat
FF Makkelijk een pure aanwinst is
voor De Ronde Venen. Ze zijn slim
in een segment gaan zitten waaraan
het in onze gemeente nog ontbrak.
Alleen... die naam hè. Ik kan er
maar moeilijk aan wennen, hij dekt
uitstekende de lading hoor, maar ik
vind dat hij dit uitstekende restaurant te weinig eer aandoet. Wilt u
een avond lekker genieten in een
ongedwongen en gezellige sfeer met
een prima prijs/kwaliteitverhouding?
FF Makkelijk is 7 dagen per week
geopend tussen 17.00 en 22.00 uur.
Wie in het weekend wil langskomen,
adviseer ik te reserveren. Gezien het
aanbod van FFMakkelijk, zou het zo
maar eens druk kunnen worden!

De Kweektuin en Maatje voor Twee organiseren Roekz 2 share
op woensdag 25 mei een maatjesdag
Roekz to share, het donderdagconcept van Roekz uit Vinkeveen, had vorige week een speciale gastkok. David
Om het succes van de maatjesdagen
van afgelopen jaar bij de brandweerkazerne en het gemeentehuis te evenaren, organiseert Maatje voor Twee
in samenwerking met De Kweektuin
haar derde zogenaamde ‘maatjesdag’
op woensdag 25 mei. Deze dag houdt
in dat alle maatjeskoppels en alle
ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers van Maatje voor Twee zijn uitgenodigd bij De Kweektuin in Mijdrecht.
De Kweektuin is een biologische
groentetuinderij waar zelfstandig wonende kwetsbare burgers een zinvolle
dagbesteding kunnen krijgen.
Kweker Wim Koolhaas van De
Kweektuin en coördinator Carolien
Harbers van Maatje voor Twee
zullen de aanwezigen die ochtend
welkom heten. Daarna volgt er een

rondleiding door medewerkers van
De Kweektuin door de kas en wordt
er onder leiding van Simone Reijm,
bekend van koken met Simone,
gezamenlijk een biologische lunch
gemaakt. Ook zal wethouder Kees
Schouten voor de lunch alle aanwezigen toespreken.
Spreekt zo’n maatjesdag u aan en
lijkt het u leuk om een maatje te
hebben of wilt u graag maatje voor
iemand zijn? Neem dan contact op
met coördinator Carolien Harbers van
Maatje voor Twee. Email: c.harbers@
stichtingdebaat.nl of tel: 0297230280. Neem voor meer informatie
over De Kweektuin contact op met
Wim Koolhaas wkoolhaas@dekweektuin.nl of tel. 06-53140642.

Veenstra, culinair adviseur bij de Hanos in Amsterdam, maakte veel verrassende gerechtjes, die niet altijd waren
wat ze leken! Ook werden er weer heerlijke nieuwe cocktails gemaakt. Alle donderdagen in mei en juni en dan
weer van september tot en met december is Roekz to Share vanaf 17.00 uur geopend en wordt er gekookt door
een gastkok. 									
foto peter bakker

