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HMMM MET HESSE...

Door Patrick Hesse

Nieuw concept uniek in De Ronde Venen

Bij de Viersprong een High Wine? Da's pas ﬁjn!
Patrick en William van der Meer laten weer van zich spreken. Deze gedreven ondernemers hebben genoeg noten
op hun zang: opnieuw komen ze met een voor De Ronde Venen uniek concept: de High Wine. U voelt hem waarschijnlijk al aankomen: dit is een soort verlenging van de High Tea, de bekende en succesvolle formule die de heren in de Veensteker al aanbieden. Maar nu voor hun tweede locatie, de inmiddels zeer gevierde Viersprong. Deze
week introduceren de broers een High Wine. Wanneer u lekker met een vriend of vriendin gezellig een middagje
wilt doorbrengen met een lekker wijntje en wat te knabbelen, dan heeft de Viersprong nu iets leuks voor u.
Om dit precies uit te zoeken toog ik
met collega Peter Bakker naar de
Vinkenkade 2 in Vinkeveen om dit
nieuwe concept te gaan beleven. Nu
nog over de N201, vanaf volgende
week makkelijk bereikbaar via de
Baambrugse Zuwe. Dat Peter en
ik dit gaan proberen heeft ook iets
hilarisch: wij zijn zo'n beetje de
enige twee mensen bij De Groene
Venen die geen alcohol drinken en
het heeft dan ook iets weg van die
mop van die twee Belgen die naar
Parijs zouden gaan (Die ken je toch?
Ze gingen niet).
Maar dat wij niet drinken wil natuurlijk niet zeggen dat we het niet

lusten en ons inlevingsvermogen is
enorm (waarom denkt u dat we dit
werk doen?). Rond lunchtijd is het
al gezellig druk bij de Viersprong
en worden we enthousiast onthaald
door William; voor ons inmiddels een
feest van herkenning. William: “Het
concept is eigenlijk net zo simpel als
leuk; de High Wine kun je per twee
personen bestellen en bestaat uit
een soepje van de dag, viscocktailtje,
crostini’s met gerookte zalm, carpaccio & kruidenkaas, olijven met feta,
oma’s bitterbal, gedroogde ham en
chorizo en een kleine selectie Hollandse kaas. Dit alles prachtig gepresenteerd op een mooie etagère.
Deze heerlijke hapjes worden ver-

gezeld door voor ieder twee glazen
huiswijn en bij ontvangst een glaasje
Prosecco. Natuurlijk zijn de wijnen
ook te vervangen voor bijvoorbeeld
een Hertog-Jan Bockbiertje of in jullie geval een frisje. De totale kosten
voor deze High Wine bedragen
23,50 euro per persoon. Het is ook
mogelijk de High Wine uit te breiden
of gewoon meteen te kiezen voor
een DeLuxe uitvoering. Hier zit dan
ook nog een gang warme lekkernijen bij: ossenhaasspiesje met jus
van rode port, gewokte licht pittige
spare-ribs, een in knoflookboter
gebakken gambaspiesje, een puntzak
friet met mayonaise en een fles
tafelwater (bruisend of plat). Voor
deze DeLuxe variant betaalt u in
totaal 36,50 euro per persoon.”
Nadat Peter en ik dit bevlogen
verhaal van William aan hebben
gehoord, zijn we aardig hongerig geworden. Die wijnen geloven we wel,
maar die hapjes... Totaal overbodig
vraagt William of we dan de DeLuxe
uitvoering willen proeven? Huh? Natuurlijk! Wij willen de ‘Full Monty’!
Wanneer alles op tafel wordt uitgesteld krijgen Peter en ik er enorm
zin in en ondanks dat de regen op
de ramen klettert, hebben wij het
binnen in de Viersprong reuze naar
ons zin. We kunnen niet anders dan
concluderen dat dit concept potentie

Rolf Benz Experience Center in Mijdrecht

Gasse inspireert met de grootste Rolf Benz showroom
van Nederland

heeft. Het is zo leuk dat de jongens
weer eens met wat unieks komen.
De porties zijn (zeker wanneer je
voor de De Luxe gaat), ruim voldoende en je kan onder het gezellig
converseren genieten van allerlei
lekkers.
Ik ben er van overtuigd dat dit
thema goed ontvangen wordt. Wanneer ik 's avonds thuis kom en het

mijn vrouw uitleg, belt ze spontaan
een vriendin op om het vrijdagmiddag meteen te gaan proberen. Ik
geef haar nog de goede tip dat ze
misschien, ondanks dat ze zo binnen
kan lopen en bestellen, toch beter
even kan reserveren om er zeker
van te zijn dat ze een zetel voor haar
vrijhouden. Een goed voorbeeld doet
goed volgen...

Prijswinnaars jubileumwedstrijd
Prinselijk Proeven bekend gemaakt

Op 12 en 13 oktober opent Gasse
interieur & advies in Mijdrecht het
‘Rolf Benz Experience Center’.
Deze unieke beleving rond het
Duitse designmerk Rolf Benz biedt
ruim 1.000 m2 inspiratie en is daarmee de grootste showroom van dit
bekende designmerk in Nederland.
Rolf Benz architecten hebben voor
Gasse een volledig nieuw Experience
Center ontworpen, om de ultieme
Rolf Benz beleving te kunnen ervaren

en waar meubels en woonaccessoires
worden getoond die zich onderscheiden door hun fraaie vormgeving, (zit)
comfort en duurzaam gebruiksgenot.

“Ons Rolf Benz Experience Center is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rolf Benz. Daar zijn wij
ontzettend trots op,” aldus eigenaar
Anne Gasse. Naast deze beleving
biedt Gasse interieur & advies
merken als Leolux, Bert Plantagie en
Stressless aan in haar showroom.
Feestelijke openingsdagen
Tijdens de feestelijke openingsdagen
op 12 en 13 oktober lopen er specialisten rond, die gratis advies geven
over verbouwen, wonen en stoffering.
Bovendien krijgen klanten bij een
besteding van minimaal 2.000 euro
aan Rolf Benz woonartikelen een
kunstobject cadeau.
Meer informatie over het Rolf Benz
Experience Center is te vinden op

www.rbec.nl.

Notaris Fred Kroes (midden) trok de prijswinnaars, onder toeziend oog van
Viviënne en Jochem Prins.
foto's peter bakker
Prinselijk Proeven viert dit jaar
het 5-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan zijn vele activiteiten
georganiseerd. Zo was er een
stempelactie, waarbij leuke prijzen
konden worden gewonnen. Notaris
Kroes uit Mijdrecht heeft inmiddels
officieel de prijswinnaars getrokken. Dat gebeurde in de winkel aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht.
De eerste prijs, een Everglades
wijnklimaatkast t.w.v. 1069 euro,
gaat naar de Familie Meines; de

tweede prijs, een Nivona 745 koffiemachine t.w.v. 799 euro, is voor
Caroline Pulleman; Wil Drost won
de derde prijs: een half jaar lang
gratis koffie* (*maximaal 1 kilo
per maand). De familie Kranenborg
mag de vierde prijs mee naar huis
nemen: een Handpresso DOMEPOD
t.w.v. 99 euro en de vijfde prijs,
een 3 liter jerebaum AIX Rosé is
gewonnen door Jantine Lases. Kijk
voor meer informatie op

www.prinselijkproeven.nl.

