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HMMM MET HESSE...

Door Patrick Hesse

Beach Club Lust! - Vinkeveen

Let’s Lounge!
Voor de tweede keer in een zeer slap voorjaar worden we op een nationale feestdag getrakteerd op heerlijk
zomerweer, en dat maakt het voor al die mensen die op deze Hemelvaartsdag vrij hebben een waar feest.
Ben ik even blij dat ik mijn bezoek aan Beach Club Lust goed gepland heb en natuurlijk neem ik op zo'n dag
‘moeder de vrouw’ mee!
Vorig jaar was een hectisch jaar voor
Hans en Karin Venneman: naast hun
uitstekend lopende Restaurant Lust!
in Mijdrecht kregen ze de mogelijkheid om de horecalocatie op Zandeiland 1 over te nemen. Een aanbod
dat je moeilijk kon afslaan en dus
werden alle zeilen bijgezet en werd
vorig voorjaar in een sneltreinvaart
door familie en vrienden de hele
locatie toonbaar gemaakt en gingen
ze precies een jaar geleden ‘open for
business’. Alleen bleek de combinatie
van twee restaurants zwaarder dan
ingeschat, zeker als je je goede naam
en topkwaliteit van de gerechten
hoog wilt houden. En dus werd in het
najaar de knoop doorgehakt: voor

het restaurant in Mijdrecht werd
een nieuwe eigenaar gezocht en zo
konden de twee horecatijgers zich
volledig gaan focussen op hun grote
droom: Beach Club Lust. Binnen een
mum van tijd was een nieuwe eigenaar voor de locatie aan de Hofland
gevonden en inmiddels is dit al een top
Sushi-restaurant geworden: I Sushi.
Hans en Karin zetten begin dit jaar
een complete renovatie in voor hun
locatie op Eiland 1. Zoals inmiddels
bekend is van Hans en Karin, wordt er
geen half werk geleverd. Eerst werd
de binnenkant aangepakt en na het
zomerseizoen de buitenkant. Werkelijk het hele interieur werd gestript en
opnieuw opgebouwd en daarna gedipt
in de zo herkenbare stijl van Karin,
die een trendy-warme uitstraling aan
het restaurant geeft.
Als liefhebber van Amerika ben ik een
aantal keren in Key-West geweest, het
zuidelijkste puntje van Florida (slechts
90 mijl van Cuba) en hier heerst nog
een heerlijke ‘layback hippie cultuur’.

Hetzelfde gevoel maakt zich van
mijn meester als ik Beach Club Lust
binnenloop en ik baal dat ik mijn korte
broek en slippers heb thuisgelaten. Ondanks het frisse windje is het heerlijk
toeven achter het glas op het terras.
Hoewel de buitenkant nog niet helemaal af is (er komt onder andere nog
een buitenkeuken, een nieuwe entree
en een schitterende uitbouw), krijg je
toch al lekker de sfeer te pakken en
maakt wederom het vakantiegevoel
zich van mij meester en wordt dit een
perfect einde van een schitterende
dag. Dit is onthaasten in optima forma,
met uitzicht op de plassen, en ik prijs
me gelukkig in zo'n geweldige omgeving te wonen.
Als voorgerecht moet ik wel kiezen
voor de Vinkeveense paling; vers
gevangen in dezelfde plassen, veel
lokaler kan het niet worden! Mijn lief
gaat voor een parade van tonijn; een
combinatie van tonijntartaar, sashimi,
gegrilde en tonijnmayonaise begeleid
met een dille-komkommersalade en
gember. Een heerlijk kwartet van verschillende variaties van tonijn, gezien
de reputatie van Chef Hans ook een
uitstekende keuze.
Beide gerechten smaken voortreffelijk
en is het gezellig druk. Gezien het
gemêleerde gezelschap is Beach Club
Lust zeer geschikt voor een ieder die
net als ik van het leven geniet.
Net als een jaar geleden kan ik de
verleiding niet weerstaan en kies ik
voor een van mijn favoriete vleesgerechten: de rib eye, met friet en salade
(tja, je moet tenslotte toch controleren
of het net zo lekker was als de vorige
keer). Ik kan gerust stellen, wederom

Voedselveiligheid en hygiëne aantoonbaar op orde

De IJsbeer in Vinkeveen behaalt HH-certificaat
De Vinkeveense ijssalon De IJsbeer heeft het HH-certificaat verkregen
van Houwers Holtackers uit Geldermalsen. Daarmee beschikken de eigenaren Irene en Jerry Jacob over een erkend bewijs van een correcte
manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.
Op woensdagmiddag 6 juni komt Dolores, de slimme zwerfkat van de
Top2cats, dit feestelijk vieren in de ijszaak.
Ambachtelijke IJssalon de IJsbeer
verkoopt alle soorten ambachtelijk
schepijs, softijs en milkshakes, vers
gebakken Luikse wafels, gebak en
diversen soorten Italiaanse koffie.
“Dit doen wij met een team van

twaalf enthousiaste werknemers die
er elke dag weer zin in hebben. Aan
de hand van een inspectielijst zijn
basisvoorwaarden als persoonlijke
hygiëne, ongedierte, afval, inrichting
en belangrijke processtappen als

inkoop en bereiding beoordeeld en
goed bevonden,” vertelt Irene Jacob
trots. “De inspectie heeft uitgewezen
dat wij voldoen aan de groene kleur.
En dat moet ook zo. Wij willen onze
klanten uitsluitend het beste van het
beste bieden, dan is optimale hygiëne
uiteraard een van de belangrijkste
vereisten. Daar werken we dagelijks
hard aan met het hele team. Voor
ons is het verkrijgen van het HHcertificaat niet alleen een beloning
voor onze inspanningen, maar ook
een aanmoediging om onze visie en
werkwijze voort te zetten en waar
mogelijk nog te verbeteren.”
De groene kleur
wordt bereikt met
een score vanaf
80 punten. De
beoordelingsmethodiek van
Houwers
Holtackers
is erkend
door de
Voedsel- en

een prachtig en zeer smaakvol stukje
vlees. Mijn echtgenote gaat voor de
Visspecial LUST!, een variatie van
koude en warme vissoorten op een
bord met spinaziepasta. Al snel komt
mijn vrouw erachter waarom dit de
Chef's Favorite heet: dit zeer goed
gevulde bord met vissoorten is een
maritiem feestje waar de Toppers
(ben ik nou echt de enige die niet
geweest is?) een puntje aan kunnen
zuigen. Door de enorme porties is
er werkelijk geen ruimte meer voor
een dessert, maar nagenieten met
een kopje koffie en een muntthee is
natuurlijk ook prima. Nog even loop
ik de mooie keuken binnen, waar ik
Hans tref, die ik steevast bestempel als de hardst werkende man in

horecaland, want wat is deze man
altijd volledig gefocust en gedreven
bezig. Even sla ik hem gade, tot hij mij
opmerkt en een vragende glimlach
toewerpt. Mijn brede grijns en de
duimen ophoog doen hem zichtbaar
een groot genoegen. Hij kan meer
dan tevreden zijn, hij heeft het hem
weer geflikt. Nog onder de indruk van
het interieur en zeer benieuwd naar
de metamorfose van het exterieur
neem ik afscheid van Karin & Hans
en kan ik niet wachten tot de zomer
doorzet en ik me weer kan neervlijen
op het heerlijke terras.
Ik voel me in de auto helemaal rozig
worden, wat zal ik lekker slapen
vanavond...

Warenautoriteit (nVWA). De verkregen groene kleur van de IJsbeer
wordt door de nVWA gehonoreerd
met verminderd toezicht. Irene:
“Het is fijn om te weten dat we het
vertrouwen hebben van de nVWA.
Wij nemen onze verantwoordelijk
op het gebied van voedselveiligheid
uiterst serieus en dat wordt terecht
beloond met verminderd toezicht.”

Op de vraag waar het certificaat
komt te hangen, hoeft ze niet lang na
te denken: “In de winkel natuurlijk!”
Wie zich wil laten overtuigen van de
prestaties van de IJsbeer Vinkeveen,
kan terecht op www.goedvoedsel.nu.
Op deze consumentensite worden
uitsluitend bedrijven vermeld die
aantoonbaar hun voedselveiligheid en
hygiëne op orde hebben.

