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HMMM	MET	HESSE... Door Patrick hesse

VinkeVenetië 
Baambrugse Zuwe 198-200, 
Vinkeveen
Telefoon: 0294 - 29 55 66
www.vinkevenetie.nl

Openingstijden restaurant
Dinsdag t/m vrijdag: 
vanaf 15.00 uur
Zaterdag / zondag: 
vanaf 10.00 uur
Maandag gesloten
Informeer voor feesten en par-
tijen naar de mogelijkheden.

Nieuw in Vinkeveen: VinkeVenetië
Venetië wordt ook wel de drijvende stad genoemd en het had niet veel gescheeld of dit lot zou ook de Baambrug-
se Zuwe ten deel zijn gevallen... Gelukkig is ondanks het logistieke drama dat dit met zich meebrengt eindelijk 
begonnen met het ophogen van de Zuwe. Dit gegeven zal op geen enkele manier in het hoofd hebben gespeeld van 
Mehmet, de uiterst vriendelijke en rustige eigenaar van het Italiaans restaurant VinkeVenetië op de Baambrugse 
Zuwe 198-200, ook bekend als het voormalige restaurant Visserslust. Mehmet's zus nam het restaurant in april 
vorig jaar over en doopt het om tot Portovino.

Sinds dinsdag jl. is Mehmet Ozen zelf 
de trotse eigenaar geworden van het 
restaurant en waait er duidelijk een 
frisse wind. Mehmet heeft grootste 
plannen voor de locatie: het restau-
rant kreeg een nieuwe naam: Vinke-
Venetië, een nieuwe huisstijl, met de 
daarbij behorende prachtige website. 
Een stukje Italië aan de Baambrugse 
Zuwe. Nieuwsgierig geworden naar al 
deze activiteiten, besloot ik snel een 
kijkje te gaan nemen en een vorkje 
te gaan prikken. Mijn tafelgenoot is 
deze avond mijn ‘carni-vriend’ Peter 
Bakker. Toen ik de mixed grill op de 
kaart zag staan, bleek onmiddellijk 
dat ik de juiste keuze had gemaakt. 
We nemen plaats in de gezellig ver-
lichte serre van dit historische pand. 
Van origine een visserscafé, staat het 
er al ruim honderd jaar. En iedere 
geboren-en-getogen Vinkevener kent 
de historie. Het is een prima locatie 
waar je ook makkelijk met de kin-
dertjes kan komen. Mehmet heeft al 
een hoekje gecreëerd waar kinderen 
lekker kunnen tekenen en op kort 
termijn kom er ook een verkleedkist, 
zodat ook kinderen het naar hun 
zin hebben. Want zoals ik altijd van 
ouders hoor: als de kinderen het naar 
de zin hebben, hebben wij het ook! 
Het is misschien niet het meest chique 
interieur, maar mede door het diffuse 
licht is het enorm gezellig, lekker om 
met de familie of een groep vrienden 
een topavond te hebben. 

In de serre praten Peter en ik zoals 
altijd volop over fotografi e, de krant, 
lokaal nieuws en nu in het bijzonder 
zijn op handen zijnde trouwdag. Als 
fotograaf tijdens de huwelijksdag-
neem ik nog wat details door. 
We kiezen voor typische Italiaanse 
gerechten: Peter bestelt de carpaccio 
en ik ga voor antipasta misto. Binnen 
de kortste keren staat Mehmet aan 
onze tafel met de voorgerechten. Zo 

hee, dàt ziet er smakelijk uit! Een 
typisch Italiaans koud voorgerecht 
een heerlijke combinatie van diverse 
kazen, parmaham en diverse salami's. 
Ook Peter kijkt zeer tevreden onder 
het genot van een goede carpaccio . 
Beide voorrechten zijn ruim bemeten 
porties. 

We kijken aandachtig naar de kaart, 
waarop zo'n beetje alle bekende Ita-
liaanse gerechten te vinden zijn; veel 
carne (vleesgerechten), pesce (visge-
rechten), spaghetti, tortelini of ravioli 
(vleesgevulde pasta's), pasta al forno 
(ovenschotels) en natuurlijk altijd 
populaire pizza's met elke combinatie 
vulling die je maar kunt bedenken. 
Peter heeft zijn keuze laten vallen op 
de dubbelgeslagen pizza calzone met 
shoarma. Ik ga voor de grigliata mis-
ta, oftewel de mixed grill. Alles op de 
kaart is uitstekend betaalbaar. Onze 
gerechten zien er erg smakelijk uit en 
ruiken ook fantastisch. Eerlijk gezegd 
loopt het water me in de mond. Nadat 
Peter's brandweer-pieper is afgegaan 
is hij wat onrustig; een schoorsteen-
brand. Als dat maar niet uit de hand 
loopt. Na wat berichtjes heen en weer 
naar Peter's nieuwsvergaarders (tja, 
het werk gaat gewoon door en je heb 
niets voor niets dé nieuwssite van de 
regio) keert de rust aan tafel weer 
terug.

Na dit kostelijke hoofdgerecht zitten 
Peter en ik aardig vol, maar is er toch 
nog ruimte voor een bijzonder dessert. 
Dat wordt één van de specialiteiten 
van VinkeVenetië: huisgemaakte 
tiramisu. Ook deze porties zijn weer 
riant en als we onder het genot van 
een espresso nog even nababbelen 
is Mehmet zeer geïnteresseerd naar 
onze bevindingen. Ons commentaar 
doet zijn glimlach stralen van oor 
tot oor. Voldaan stappen Peter en 
ik de koude avond in om met onze 

 

OPENINGS ACTIES
DINSDAG PIZZADAG  op alle pizza's € 2,50 korting
WOENSDAG PASTADAG  op alle pasta's € 2,50 korting
DONDERDAG CALZONEDAG op alle calzone's € 2,50 korting

Deze acties zijn geldig van 1 november t/m 31 december 2011
en gelden voor bezorging en in ons restaurant.

In de maand november krijgt u in de weekenden (vr/za/zo) van ons 
een welkomstdrankje aangeboden (bier/frisdrank/wijn) ter 
kennismaking.

Kijk voor overige acties op www.vinkevenetie.nl en via
0297-online.nl. Informeer voor feesten en partijen naar de 
mogelijkheden.

Groene Venen bus (voorlopig over de 
Groenlandsekade) richting het dorp te 
rijden, terwijl we nog nagenieten van 
deze warme en gezellige avond.

Stukje Italië aan de Baambrugse Zuwe

Feestelijke Opening op 12 november
Op 12 november om 20.00 uur vindt de feestelijke opening plaats van VinkeVenetië. Dat ge-
beurt geheel in Italiaanse stijl met het Commedia dell'arte. Onder leiding van de Gastvrouw 
en Gastheer Felicia en Lucca Pronto kunt u de hele avond genieten van een feestelijk diner. 
De bediening van uw feest kunt u gerust overlaten aan Signora, Brighella en Colombina. Ze 
weten alles over Haute 
Cuisine en heerlijke 
Pizza's, de juiste tafel-
schikking en ook wan-
neer een muziekje , een 
zang of dansact nodig is 
ter verhoging van de ro-
mantiek en eetlust. Alles 
in Italiaanse sferen spe-
ciaal voor de feestelijke 
onthulling van de nieuwe 
naam van het restau-
rant. Om teleurstelling 
te voorkomen wordt 
dringend aanbevolen om 
te reserveren!


