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HMMM MET HESSE... Door Patrick Hesse

Hmmm met Hesse

Brasserie Paardenburg is voor iedereen
Het is vandaag bijzonder fraai zomerweer. De temperatuur is naar tropische waarden gestegen. Waar is het 
dan beter toeven dan aan het water? Ik mag vandaag een bezoek brengen aan Brasserie Paardenburg in 
Ouderkerk aan de Amstel. Directeur Jan Semeins van deze historische en legendarische locatie heeft ons 
uitgenodigd voor hun Paardenburg Proeverij. En natuurlijk werk ik graag mee. Even twijfel ik of mijn polo, 
spijkerbroek en sneakers niet te vrijblijvend zijn voor een restaurant met standing. Niets is minder waar. 
Mede door het broeierige weer maakt het enorme terras aan het water een heerlijke lounge-indruk. Ieder-
een er welkom. Ik zie tanktops, korte broeken met slippers en heren in prachtige linnen kostuums. Kortom, 
Paardenburg is voor iedereen. Ik maak kennis met de vriendelijke en sympathieke Jan Semeins die mij met 
een grote glimlach welkom heet. Ik voel me meteen thuis en als ik aan het water plaats neem overvalt me 
een echt vakantiegevoel. Dit is het ware leven! 

Wederom ben ik op pad met Joey 
Remmers van Eigenwijz Advies. We 
hebben samen een aantal projecten 
lopen en wat is er dan mooier dan 
hier lekker over te brainstormen 
onder het genot van goed voedsel. 
En –niet geheel onbelangrijk– als 
echte Bourgondiër weet Joey niet 
alleen het eten duidelijk op waarde 
te schatten; hij is nog eens een echte 
wijnliefhebber en dat komt goed uit. 

Bij aankomst aan de Amstelzijde 55 
te Ouderkerk doet het parkeren wel 
even pijn aan mijn Rondeveense por-
temonnee (vaste prijs 8 euro), maar 
goed hij staat dan wel afgesloten en 
lekker dichtbij. En in de stad ben ik 
zomaar het driedubbele kwijt. Met 
dit mooie weer is het lekker druk 
aan de Amstelzijde. Mijn oog was 
gevallen op het bord bij de ingang 
dat meteen de prijs verraadde: 
slechts 29 euro voor de proeverij. 
Dat is een scherpe prijs voor een 
keuze uit vier 4 voorgerechten, drie 
hoofdgerechten en drie nagerechten. 
We zijn dus erg benieuwd. 

Als voorgerecht krijgen Joey en ik 
een prachtig bord dat er bijzonder 

smakelijk uitziet: carpaccio van rund/
truffelmayonaise /Parmezaanse kaas /
croutons; romige bisque met kreeft, 
een bruschetta met tomaat en Hol-
landse garnalen met sla. De hapjes 
zijn niet te groot en uitstekend van 
smaak. Na deze geslaagde entree 
zijn we klaar voor "the main event.”
 
Opnieuw aangenaam gepresenteerd: 
op de huid gebakken kabeljauw met 
spitskool, een risotto met rucola 
sla, Parmezaanse kaas, gedroogde 
tomaat en wilde paddenstoelen en 
een mooie USA-steak met rode-
wijnsaus. Bij deze combinatie van 
gerechten krijgt Joey twee prachtige 
wijnen geserveerd: een gekoelde 
rode Chateau de Sancerre pinot 
noir en een mooie Chablis. Zowel de 
verrassende Sancerre als de Chablis 
passen uitstekend bij de gerechten 
en toveren een grote glimlach op het 
gezicht van mijn tafelpartner. Een 
schot in de roos dus. 

We genieten aan de Amstel. De 
bedrijvigheid op het water biedt 
een vermakelijke aanblik en de 
ontspannen sfeer bij Paardenburg 
is optimaal. Natuurlijk krijg we nog 

een nagerecht en ook dit is een klein 
feestje en wanneer de charmante 
en uiterst vriendelijk dame van 
Paardenburg onze borden komt 
presenteren, zijn we dan ook blij ge-
stemd: crème brûlée, witte chocola-
demouse, rood fruitsoepje met ijs en 
een hemelse Brownie. Bij dit dessert 
festijn krijgt Joey ook nog een mooie 
dessertwijn om het compleet te ma-
ken: Chateau Partarrieu Sauternes 
Cuvee Le Mayne. 

Na dit culinaire feestje concluderen 
Joey en ik dat zo'n proeverij een 
heerlijke kennismaking is met wat 
Brasserie Paardenburg heeft te 
bieden en zeker een geweldige prijs/
kwaliteitverhouding. En mede door 
het formaat van de gerechtjes heb 
je ook niet het gevoel te overdadig 
te hebben gegeten. Ook de an-
dere specials –zoals bijvoorbeeld 
oesters, kreeft of de Tournedos– zijn 
uiterst vriendelijk geprijsd. Ook 
het interieur straat gezelligheid en 
kwaliteit uit. Na dat ik nog even de 
goedgeoliede keukenbrigade heb 
geobserveerd neem ik afscheid van 
Jan Semeins met dank voor zijn 
gastvrijheid. 

Heeft u zin in een aangenaam toer-
ritje door onze prachtige natuur, zet 
dan eens koers richting Ouderkerk 
aan de Amstel. 
Brasserie Paardenburg zal u niet 
teleurstellen.

Brasserie Paardenburg
Amstelzijde 55
Ouderkerk a/d Amstel
Tel. 020 496 12 10
info@brasseriepaardenburg.nl
www.brasseriepaardenburg.nl

Abcoude

Man aangehouden 
na achtervolging

De politie heeft woensdagmiddag 26 
juni een man na een achtervolging 
aangehouden. De man verzette zich 
hevig.
Een motoragent controleerde om-
streeks 16.20 uur een automobilist 
op de afrit van de Rijksweg A2. De 
agent zag dat de 72-jarige bestuur-
der uit Abcoude geen gordel droeg 
en wilde de man hierop aanspreken. 
Echter had de bestuurder daar geen 

zin in en reed weg. De motoragent 
gaf de automobilist meerdere malen 
een stop- en volgteken, maar de man 
negeerde alles en reed in de richting 
van het Raadhuisplein. Hier werd de 
motoragent bijna klemgereden door 
de man. .
De achtervolging ging verder en 
eindigde bij de woning van de ver-
dachte aan het Gein-zuid. Hier wilde 
de agent de man aanhouden maar 
deze verzette zich hevig. Nadat hij 
gepepperd was en over een hek 
in een sloot terecht kwam, kon de 
agent de man uiteindelijk aanhou-
den en geboeid overbrengen naar 
het bureau.

Politienieuws Wie wordt het goede doel van de Culinaire Venen? 

Op zaterdag 14 september vindt 
voor de achtste keer hét culinaire 
evenement van De Ronde Venen 
plaats. Traditiegetrouw is ook dit 
jaar een gedeelte van de op-
brengst bestemd voor het goede 
doel. De organiserende Stichting 
Culinaire Venen wil graag een 
lokaal goed doel steunen en roept 
lezers van deze krant op om hier-
voor gegadigden aan te dragen.

Heeft uw wijk een opknapbeurt 
nodig, zijn er speeltoestellen aan 
vervanging toe, kan uw vereniging 
nieuwe kleding gebruiken, wilt u 

een parkbankje laten plaatsen of 
heeft u een ander idee? 
Meld het via een e-mail aan: 
info@culinairevenen.nl. 
U kunt uw eigen goede doel aan-
melden, maar ook iemand of een 
instelling aanmelden die volgens 
u steun verdient. Belangrijk is 
dat u uw idee goed omschrijft en 
aangeeft waarom juist dit doel 
gesteund moet worden.
Het bestuur van de Stichting 
Culinaire Venen beoordeelt de 
inzendingen en kiest het winnende 
project.
U kunt inzenden tot 31 juli a.s.

Het evenement
Diverse restaurant- en horecabe-
drijven uit de regio geven weer 
een smakelijk visitekaartje af.
Nieuw dit jaar zijn 't Amsterdam-
mertje (Loenen), De Lokeend 
(Vinkeveen) en Plux (Uithoorn).  
Trouwe deelnemers als Boven 
Water, Corfu, Prinselijk Proeven, 
Puur, Rendez Vous, 's Anders Eten 
en Drinken en Le Virage ontbreken 
niet. Dit jaar begint het evenement 
al om 12 uur met een wedstrijd 
cupcakes versieren voor kinderen. 
Om 15.00 uur vindt de offi ciële 
opening plaats.


