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HMMM MET HESSE...

Door Patrick hesse

Restaurant Boven Water Vinkeveen

Boven Water 2.0:
vernieuwd en verbeterd
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: sinds vorige week heb ik twee nieuwe gastronomische vrienden:
Kai Faber & Wouter Bläser. Sinds ik een bezoek bracht aan Boven Water, waar Wouter eigenaar én Chef De
Cuisine is en Kai Gastheer en Sommelier, ben ik behoorlijk gevallen voor de kunsten van deze twee zeer bevlogen
jonge mannen. Oké, het restaurant is niet de makkelijkste locatie om te vinden, maar het terrein van
jachthaven Omtzigt staat duidelijk aangegeven aan de Achterbos 24a in Vinkeveen.
Ik parkeer mijn auto, loop voorbij de
slagbomen en ga na zo'n 100 meter
rechts de trap op. Bovenaan word ik
opgewacht door de uiterst vriendelijke
Kai, onze gastheer van deze avond.
Ik ben in gezelschap van collega en
vriendin Chantal Vork, die de administratie verzorgt voor A-side media en
net als haar partner Youri Lieberton
verzot is op lekker eten. Daar komt
nog bij dat zij een grote voorliefde
voor wijn heeft en laat dat nu buiten
het gezellige gezelschap een van de
redenen zijn waarom ik Chantal mee
heb genomen naar Boven Water.
Want Kai heeft met het verrassingsmenu ongebruikelijke wijnen uitgezocht, die Wouters gastronomische
hoogstandjes vergezellen. We nemen
plaats voor het raam met uitzicht
over de jachthaven, een exceptioneel
mooie plek en het diffuse licht in het
restaurant zorgt voor een warme,
aangename sfeer.
Als appetizer krijgen we een chip van
Parmezaanse kaas met gerookte

mayonaise. Verbaasd over deze
smaaksensatie worden zowel Chantal
als ik bijzonder enthousiast en kunnen
we niet wachten op de eerste gang.
We beginnen met een gebonden
soepje van roseval en sjalot, crème van
biet en gedroogde cantharel.
Klein, maar erg fijn.
Bij het volgende gerecht worden onze
smaakpapillen getrakteerd op een
variatie van smaken in de vorm van
langoustine pistou, coquille omwikkeld
met lardo di collinato, salsa van rode
biet en knolselderij, Reypenaer met
mayonaise van lavendel. Dit prachtige
gerecht wordt vergezeld van Laporte
‘La Bouquet’, Sauvignon Blanc; een
karaktervolle witte wijn. De smaken
zijn uitstekend in balans met elkaar en
deze eerste gerechten tonen waartoe
Chef Wouter in staat is. De bevlogenheid spettert van de gerechten af! Ook
Kai is een pure professional die zowel
van wijnkennis als van de etiquette
een ware kunstvorm heeft gemaakt.
De bezielende en aanstekelijke
manier van uitleg over de gekozen
wijnen kom ik zelden tegen. Dit is
pure liefhebberij; zonder op een enkel
moment opdringerig te zijn en ons op
enig moment ongemakkelijk te voelen.
Chapeau voor zo veel passie!
Inmiddels is daar het volgende
gerecht: romige gepofte knoflooksoep,
bospaddenstoelenloempia en een dip
van soja, vergezeld door een
Oostenrijkse (!) rode wijn: Weingut
Ecker, Zweigelt. Zowel Chantal als ik
vrezen lachend dat dit vanavond op de
bank slapen wordt.
Inmiddels zijn er wat andere gasten
gearriveerd, maar kan je hier heerlijk

in intieme sfeer dineren en je krijgt
echt het gevoel een avondje uit te zijn.
Want voor een snelle hap, om daarna
thuis voor de TV te ploffen ben je bij
Boven Water aan het verkeerde adres.
Wouter en Kai willen u gewoon de
hele avond lekker in de watten leggen.
Inmiddels is Wouter zelf gearriveerd
om het volgende gerecht toe te lichten: gebraden eendenborst met een
dimsum van parelhoender, najaarsgroenten en een jus de veau, verrijkt
met wortel. Niet alleen erg smakelijk
maar ook een lust voor het oog. Ook
dit gerecht wordt weer begeleid
door een prachtige wijn, dit keer uit
Duitsland: een Dornfelder van Weingut
Egon Schmitt. Deze dieprode stevige
wijn van het Schmitt huis is wederom
in combinatie met het gerecht een
schot in de roos.
Dan is het tijd voor de het volgende
gerecht: walnoot millefeuille met
Shropshire blue, noten- en karamelreep en compote van rabarber. Zeer
origineel geserveerd op een platte
steen. Voor zowel Chantal als voor
mij het absolute favoriete gerecht van
deze avond.
Inmiddels is het al behoorlijk laat
geworden als Wouter en Kai zich weer
aan onze tafel melden met het nagerecht: een chocolade piramide, mousse
van melkchocolade, walnoot kletskop
vanille roomijs en spray van Talisker
whisky. Bij dit feestje schenkt Kai een
Rivesaltes Tuilé, een franse dessertwijn die werkelijk een brede glimlach
op het gezicht van Chantal tovert.
Ter afronding nemen we een espresso
en praten na met de enthousiaste

mannen die het restaurant Boven
Water een totaal nieuwe invulling
hebben gegeven, en duidelijk een
eigen koers varen met een duidelijke
visie: gastronomie in De Ronde Venen
op de kaart te zetten. Met zoveel
vakkennis en bevlogenheid gaan deze
jongens het erg ver brengen. Bent u
net als wij gek op culinair genieten, of
heeft u wat te vieren, laat u dan ook
verrassen, u zult een topavond beleven.

Restaurant
Boven Water
Achterbos 24a
3645 CD Vinkeveen
tel: 0297 - 26 36 72
www.boven-water.nl
Geopend woensdag t/m zondag.
Op zaterdag en zondag ook lunch
(afhankelijk van het weer).

