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HMMM MET HESSE... Door Patrick hesse

Weerzien in Grand Café Plux
Deze week breng ik een bezoek aan het etablissement van Danny Braams: Grand Café Plux in Uithoorn. Hij 
is gestart met een totaal nieuw concept in onze regio. Het Grand Café is gevestigd in de prachtige en hoog 
aangeschreven Sportschool Plux aan de Johan Enschedeweg 180 in Uithoorn. 

All you can eat! Een culinair ‘Best of both worlds’

Het blijft  beetje wennen, aan de 
rand van het industrieterrein rij je de 
parkeerplaats van een eigenzinnig 
stukje Uithoorn op. En zodra je op de 
locatie gearriveerd bent, verdwijnt 
het idee dat je je op een industrieter-
rein bevindt als sneeuw voor de zon. 
Op deze mooi locatie is onder andere 
een kinderdagverblijf gevestigd. Als 
je het  architectonisch gebouw van 
Sportschool Plux inloopt ligt links het 
domein van Danny en zijn vrien-
din Nicky. Het is een jaar of twee 
geleden dat ik bij deze enthousiaste 
ondernemers te gast was. Met een 
vriendelijke glimlach word ik door 
de charmante Nicky onthaald. Danny 
legt mij hun nieuwe concept uit, dat 
ik al  kende uit een aantal Japanse 

restaurants maar nog niet had gezien 
in onze eigen regio. Danny: “Ik was 
ergens aan het eten met het gezin 
toen we op dit concept stuitte ik vond 
het zo briljant dat ik er nachts niet 
van kon slapen en waren er we er 
snel uit. Dit gaan we ook doen. Half 
december zin we begonnen het vorm 
te geven en aanstaande dinsdag is 
het zo ver: All you can eat bij Plux. 
Onze gasten krijgen een lijst met 
vijftig heerlijke culinaire gerechtjes. 
Ze kunnen  gedurende 5 ronden lang 

ieder 4 gerechten uitkiezen. Wanneer 
na een ronde alle gerechtjes uitge-
serveerd zijn en genuttigd, komen wij 
de lege bordjes ophalen en de nieuwe 
bestelling opnemen. Uiteraard bepa-
len de gasten zelf hun eigen tempo. 
De gerechten zijn een combinatie van 
de Franse en Japanse keuken. Het 
zijn allemaal kleine porties, zodat 
iedereen kan eten en proeven waar 
hij zin in heeft. De enige beperking 
is, dat we het heel zonde vinden als 
er voedsel verspild wordt. Dus als er 
gerechten besteld zijn en niet worden 
opgegeten dan berekenen we daar 
een klein bedrag voor (€1,00 en 
€2,00).” 
De kosten zijn de hele maand januari 
slechts € 22,50 per persoon en voor 

kinderen onder de 12 wordt € 11,95 
gerekend dit is in alle gevallen uiter-
aard zonder drankjes. Vanaf februari 
is het € 24,50 per persoon.
Het klinkt inderdaad als een goed 
concept en de combinatie van de 
Japanse en de Franse keuken, heb ik 
nog nooit gezien. Al met al heeft dat 
praten over eten me wel wat honge-
rig gemaakt en ik krijg de kans een 
collectie van de hapjes te proeven. 
Vanuit mijn positie dicht bij het raam 
valt meteen op dat er een grote bar is 

geplaatst en de eenvoudige inrichting 
wordt opgeleukt met grote bakken 
met Bamboestokken. Overal staan 
mooie boeddhakoppen. Al met al lek-
ker basic en toch trendy en gezellig. 
Dan komt Nicky met de eerste twee 
gerechtjes: carpaccio en ardenner-
ham gevuld met kruidenkaas. Het 
ziet er prima uit en de smaakt bevalt 
me ook, lekker! Daarna komen er 
twee rondes met Sushi (Yes!) Maki 
tonijn, maki zalm en maki komkom-
mer, heerlijk vers. De bordjes waarop 
alles geserveerd wordt zijn prima, 
mooi ovaal en lekker neutraal, 
waarop zowel de Japanse als de 
Franse gerechten prima uitkomen in 
de juiste (pro)porties. Het volgende 
gerecht is een pesto broodje met 
tomatentappenade (mooi woord voor 
Wordfeud) uit de oven gegratineerd 
met kaas. Op de achtergrond hoor 
ik Astrud Gilberto The Girl From 
Ipanema zingen en de briljante Stan 
Getz toetert een moppie mee en ik 
voel me helemaal relaxed, een prima 
sfeer zo. Inmiddels heeft Nicky mijn 
volgende gerechtje neergezet: een 
vers pompoenensoepje. Niet alleen 
heerlijk, maar ook dit gerecht ziet er 
weer perfect uit. Vervolgens komen 
er nog een aantal gerechtjes uit de 
keuken Yaki tori, gebakken beefrolle-
tjes met taugé, biefstuk met paprika, 
courgette en kno� ook en garnalen 
met met kno� ook. Eerlijk gezegd zit 
ik nokkievol. Het is voor mij bij lange 
na niet mogelijk om de hele kaart af 
te werken, dus de kop ‘All you can 
eat’ klopt aardig. Toch val ik volledig 
voor de charmes van Nicky en laat 
me overhalen tot het nemen van een 
dessert: een Belgische wafel met 
chocoladesaus en slagroom. Wat een 
feestje! Meer dan voldaan neem ik 
afscheid van dit leuke enthousiaste 
stel. Danny heeft heel lang nagedacht 
over dit concept en dat is te merken. 
Het is natuurlijk al beproefd, maar 
Danny heeft een mooi scala aan ge-
rechtjes bedacht; voor ieder wat wils. 

Grand Cafe Plux
Johan Enschedeweg 180
1422 DR Uithoorn
Tel 0297 521 511
www.grandcafeplux.nl

Openingstijden: 
Hele maand januari

7 dagen in de week geopend:
12:00 - 22:00 uur

Ik hoop dat restaurantbezoekers zijn 
initiatief oppakken. Het eten is super 
goed, de bediening uitstekend en de 
locatie prima. Om met loden-leeuw-

winnaar Johan Derksen te spreken: 
“Ik zou zeggen mensen: Doen!”


