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HMMM MET HESSE...

Door Patrick Hesse

Hmmmm Met Hesse De Lachende Draeck Abcoude

Vakmanschap is Meesterschap
U kent vast nog wel die reclame van Grolsch, waar een heuse vakman wordt belicht met een mooi stukje
klassieke muziek op de achtergrond, gefilmd met prachtige sfeerverlichting. De reclame eindigde dan altijd
met: Vakmanschap is meesterschap! Met een trotse blik keek dan de (bijvoorbeeld) vioolbouwer trots in
de camera (ja, zo maken ze ze tegenwoordig niet meer!). Ik moest terugdenken aan deze reclame toen ik in
oog in oog kwam met de nieuwe chef-kok Michiel Bouwens van restaurant De Lachende Draeck in Abcoude.
Hij heeft er duidelijk zin in en ondanks de 20 jaar ervaring onder de koksmuts, zo enthousiast als een jonge
hond. Kijk en dat zie ik graag: pure bezieling.
Ik ben eigenaar Karel ten Böhmer
van De Lachende Draeck meer dan
dankbaar voor de uitnodiging om de
kookkunst van zijn nieuwe sterspeler
te komen ervaren. Bij binnenkomst
blijkt van het oude interieur van
voor Karel’s overname niets meer te
zijn overgebleven en is de enigszins
belegen en gedateerde binnenwerk
voorgoed verdwenen. Het interieur
heeft een frisse, moderne en warme
aankleding gekregen. Precies wat
deze locatie nodig had, de goudbruine
tinten spreken me erg aan en de mooi
loungebank lokt onmiddellijk. Dat is
dan ook de perfecte plaats om het
restaurant te overzien, nog een beetje
bijkomend van al deze indrukken
maak ik kennis met Piotr, de aimabele
gastheer van De Lachende Draeck.
Karel ten Böhmer nodigt me uit
om meteen even naar de keuken te
komen voor de kennismaking met de

nieuwe chef. Er heerst een gezellige
en opgewekte sfeer onder het personeel. Toen ik met Michiel belde om
mijn bezoek aan te kondigen, wilde hij
onmiddellijk overleggen wat hij zou
gaan maken. Ik laat me echter graag
door hem verrassen; deze jongen
weet wat hij doet en geeft hij mij alle
vertrouwen.
Daar is Michiel zelf met het eerste
gerecht: huisgerookte eendenfilet
met een mousse van mascarpone en
sinaasappel. Meteen ben ik erg onder
de indruk: het ziet er geweldig uit en
de smaak is verrassend en voortreffelijk. De toon voor vanavond is gezet.
Het begint al een beetje te schemeren buiten en dat komt de sfeer
ten goede. Inmiddels druppelen er
langzaam gasten binnen en geniet ik
tussendoor van de prachtige ingelijste
HDR foto’s (High Dynamic Range –
afgekort tot HDR– duidt op beelden

met zowel zeer donkere delen als zeer
heldere delen) een lust voor het oog.
Piotr serveert het volgende gerecht:
soep van geroosterde pommodori en
basilicum. Een eerlijke en heerlijke niets aan de hand soep.
Ondertussen komt Michiel even poolshoogte nemen en stemt mijn glunderende gezicht hem meer dan tevreden.
“Het eerste dat ik heb gedaan zijn
alle verpakten producten –een erfenis
van de vorige chef– er uit gooien. Ik
werk uitsluitend met verse streekproducten, zo probeer ik alles echt zelf
te maken. Als ik iets bak dan is het
niet in frituurvet, maar in ossewit, dat
verschil proef je duidelijk.”
Aangemoedigd door het enthousiasme
van Michiel ben ik benieuwd naar de
volgende dis: coquille met ibericospek,
inktvis en bietencrème. Als ik eerlijk
ben, vind ik coquilles altijd een beetje
overschat gerecht, maar Michiel heeft
er een klein feestje van gemaakt.
Ik kan kort zijn: de best bereide
coquille ooit, chapeau! Vooral de verse
biologische doperwten van De Lindenhoff zijn tongstrelend, wat een feest.

Ooit heb ik bij een fameus restaurant
in Scheveningen voor het eerst parelhoen gegeten, dit was een teleurstelling die het beste valt te omschrijven
als zeer droge kip met teveel vlieguren. Dat dit ook anders kan bewijst
Michiel: rouleaux van parelhoen
met krachtige dragonjus en gegrilde
asperges. Wat een topgerecht en de
hele smaakcombinatie past uitstekend
bij elkaar. Na deze overweldigende
ervaring heb ik geen ruimte meer
voor een dessert. Je kan tenslotte het
beste stoppen op het hoogtepunt.
Ik denk dat Karel met Michiel een
Champions Leaguespeler in huis heeft
gehaald, in combinatie met het vriendelijke personeel en de sympathieke
manager Piotr en de prima uitstraling
van het interieur is het een locatie
waar Abcoude terecht trots op mag
zijn en floreert het prachtige pad in de
dorpskern als nooit ervoor. En de prij-

zen? Ook daar word je vrolijk van: ik
lees op de menukaart dat er wekelijks
een driegangen menu is voor € 27,50.
En dat is natuurlijk een prima prijs om
eens dit geweldige restaurant en zijn
uitstekende keuken eens te gaan proberen. En als u na een heerlijk diner
geen zin hebt in de terugreis, dan kunt
u in het naast gelegen Hotel Abcoude
(eveneens eigendom van Karel ten
Böhmer) heerlijk overnachten.

De Lachende Draeck
Kerkplein 7, Abcoude
Tel. 0294-281271
www.delachendedraeck.nl
Openingstijden
Lunch op afspraak
Diner: dinsdag tot en met zondag vanaf
17.00 uur.
Groepen buiten deze openingstijden in
overleg.
Reserveren is aan te raden.

Na deze verrassing nog een stukje
verrukkelijke vis: gegrilde snoekbaarsfilet met voorjaarsgroenten en kreeftensaus. Ook dit smaakt buitengewoon
en ik begin me langzaam te realiseren
wat een aanwinst De Lachende Draeck voor ons is: zo'n juweel van een
restaurant zo dicht bij huis! Benieuwd
naar het volgende gerecht snoep ik
nog wat van het ‘oven’heerlijk brood.

‘Buitengewoon in het land’ bij De Lindenhoff
met Wilco Berends
‘Buitengewoon in het land’ is een
restaurant zonder muren, dat in de
zomermaanden rondreist met telkens
andere regionale producenten en chefkoks op de meest bijzondere locaties
van Nederland. De eerste diners van
2012 vinden plaats op donderdag 17
mei (Hemelvaart) en vrijdag 18 mei
bij lusthof De Lindenhoff in Baambrugge. Topchef Wilco Berends (van
het met een Michelinster bekroonde
Restaurant De
Nederlanden) laat
zich op vrijdag 18
mei inspireren door
de prachtige ingrediënten en heerlijke
wijnen van Lindenhoff. Restaurant De
Nederlanden en lusthof De Lindenhoff

bewijzen dit door hun gedrevenheid
en hun bevlogenheid met natuurlijke smaken. Vrijdag 18 mei wordt
hierdoor een avond om nooit meer te
vergeten. Een lange dinnertable voor
ruim zeventig gasten. Met je geliefde,
met familie, met vrienden én met
een heleboel onbekende, maar wel
gelijkgestemde tafelgasten beleef je
daardoor een unieke maaltijd met vijf
gangen ‘sharing
food’, topwijnen
en ongetwijfeld
inspirerende
gesprekken en
ontmoetingen.
Wie dit Buitengewone diner wil
meemaken kijkt op:

www.buitengewooninhetland.nl

