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HMMM MET HESSE...

Door Patrick hesse

JanZen te Woerden

Alle zintuigen geprikkeld
Mijn Tommetje brengt me naar het uiterste puntje van Woerden via een toeristische route langs Zegveld.
Volgens Eva, mijn mobiele manager (de stem van mijn TomTom) is dit de snelste route. Mij maakt het niets uit: het
zonnetje schijnt nog en ik vermaak me opperbest. In mijn kielzog rijdt mijn collegaatje Rachel Gerards, mijn tafeldame deze avond. Zelf hobbymatig gék op koken en kan lekker eten bijzonder waarderen. Rachel is van onschatbare
waarde voor De Groene Venen, zij verzorgt namelijk wekelijks de opmaak en dus de uitstraling van onze krant.
Rachel is afgestudeerd grafisch vormgeefster en een uitermate gezellige collega. Kortom, een uitermate geschikte
tafeldame. Rachel woont sinds drie maanden in het schitterende Woerden en locale kennis kan van pas komen.
Aan het einde van Rietveld (langs de
oude Rijn) staat het indrukwekkende
Art Deco gebouw uit 1932, oorspronkelijk bedoeld als lunchroom. Sinds
2007 is het een restaurant. Eigenaren Paul en Brenda Meijers hebben
kosten nog moeite gespaard om het
gebouw in oude glorie te herstellen,
met veel liefde en gevoel voor smaak
en originaliteit. Het is een werkelijk
verbluffend mooie locatie geworden.
De uitnodiging van deze op-en-top
gastvrouw en -heer om eens te
komen eten, heb ik met beide handen
aangenomen. Op de website zag ik al
waar de opmerkelijke naam JanZen
vandaan komt: het is een samenvoeging van Jan en Zen. Jan staat voor
de vader van Brenda, die helaas niet
meer onder ons is. Zen verwijst naar
de opleiding die Brenda volgde als
docente Power yoga. De essentie
van Zen is aandacht en dat is iets
wat gasten in het restaurant graag
ervaren. JanZen biedt aandacht voor
verse producten, de gasten, het interieur, de aankleding en natuurlijk voor
uw wensen.
Wanneer Rachel en ik via de zijkant

de hal van het restaurant betreden
zien we alle oude elementen in
de vorm van de tegelvloer en het
prachtige glas in lood en de volledige uitstraling. Wanneer we het
restaurantgedeelte binnenlopen,
worden we buitengewoon hartelijk
ontvangen door eigenaresse en
gastvrouw Brenda. Nadat we een
kleine rondleiding van de bevlogen
en aanstekelijk-enthousiaste Brenda
hebben gekregen, nemen Rachel en
ik plaats midden in het restaurant.
Even voel ik onder de mooie robuuste grofhouten tafel. Huh? Tapijt?
Brenda ziet mijn vragende gezicht:
“We wilden per se deze tafels, maar
natuurlijk voorkómen dat dames hun
panty’s ophalen aan de tafel of de
heren hun pantalons beschadigen, dus
is de onderkant bekleed met tapijt.
Is bovendien meteen goed voor de
akoestiek.” Samen met dit gegeven
en wat ik aan finesse zie in dit restaurant, kan ik concluderen zelden zo'n
gevoel voor smaak en detail mee te
maken of zoals Brenda het stelt: alle
zintuigen prikkelen! Mijn avond kan
nu al niet meer stuk.

Rachel en ik hebben een keuze
gemaakt uit de gevarieerde kaart:
ik ga voor een trio van tonijn met
salade, een gamba en Hollandse
garnaaltjes met avocado en Rachel
kiest de kreeft op drie wijzen: mousse
van kreeft met gelei van tomaat en
steranijs, kroketje kreeft
met saffraanmayonaise en rouleau
van biokip en kreeft. Voor ons beiden
een heerlijk verrassende smaaksensatie en mijn enthousiasme voor JanZen
neemt met de minuut toe.
Als hoofdgerecht gaan we beiden
voor vlees: Rachel heeft haar keuze
laten vallen op het dagmenu met
ossenhaas en ik koos de tournedos
rosé gebraden met een stamppotje
van rode zomer bietjes en sterappel
en een rode wijn-jeneverbessensaus.
Beiden zijn we weer stil en genieten
(wat op zich opmerkelijk is, omdat
zowel Rachel als ik bekend staan als
kwebbels).
Na dit heerlijke diner en de leuke
conversaties geconfronteert Brenda
ons met de dessertkaart en wederom
hebben Rachel en ik elkaar gevonden; laten we daar nou ook allebei
liefhebber van zijn! Mijn keuze is
snel gemaakt: Hollandse aardbeien
met Romanoff room, half opgeslagen met aardbeienlikeur en suiker
met vanille ijs en spekkoek. Alleen
Rachel komt er niet uit. Na zeer
veel te hebben overwogen (u ziet, zij
neemt haar taakt als tafeldame in

dit artikel bijzonder serieus) besluit
ze voor het onbekende te gaan: het
dessert van de dag, gemaakt van een
seizoenproduct met ijs quenelles en
een verse vruchtensaus, bestaande uit
een warme vijg gevuld met calvados,
aardbeien, frambozensorbetijs en een
tiran van ananas. Ook het dessert was
werkelijk geweldig. Een superlocatie,
waar je je echt helemaal thuis kan
voelen met puur voedsel, optimale
bediening en een top gastvrouw;
chapeau!
Op de achtergrond hoor ik de zoet
gevooisde Gladys Knight en haar
eeuwige Pips zingen dat ik nu toch
echt op de Midnight Train to Georgia
moet stappen. Weet je Gladys, ik blijf
nog even en neem de volgende trein
wel...

Gastvrouw Brenda Meijers, Chef Paul Hermes en sous chef Yvette Jaspers

YOUR PERSONAL COOK
Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten.
• Verfijnde en stijlvolle catering
met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics
in een prachtige biologische kas.

Restaurant JanZen
Rietveld 130
3443 XE Woerden
telefoon: 0348-688001
Mob. 0622920980
Mob. 0651563925
www.restaurantjanzen.nl

