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HMMM... MET HESSE

Tekst en foto's Patrick Hesse

Hmmm Hesse goes charity
Een avond voor het goede doel bij restaurant Rechtstreeks in Abcoude

Beneﬁetavond voor stichting Dolphins for Davey
Patrick Hesse schoof aan bij een bijzondere dineravond bij Restaurant Rechtstreeks in Abcoude. De avond
had tot doel om geld op te halen voor de Stichting Dolphins for Davey, die zich inzet om zieke kinderen in
De Ronde Venen de kans te geven dolfijntherapie te volgen (zie apart kadertje).
Nu Davey zoveel profijt heeft gehad
van de dolfijntherapie, willen zijn
ouders het liefst ook andere kinderen uit onze gemeente de kans bieden om de dolfijntherapie te volgen.
Intussen groeit de stichting gestaag,
niet in de laatste plaats door de vele
activiteiten en de enthousiaste leden. Ook bij De Groene Venen dragen we zo’n lokaal doel natuurlijk
graag een warm hart toe, vandaar
dat we graag deze plaatsruimte
beschikbaar stellen. In het prachtige restaurant Rechtstreeks aan de
Amsterdamsestraatweg 1-3 te Abcoude, stellen eigenaren Jolinde en
Marcel dagelijks een menu samen
met de beste ingrediënten van het
seizoen en uit de streek. De producten zijn vers, van dichtbij en waar
het kan biologisch en geïnspireerd
op de Frans-Mediterrane keuken.
Ook zij zetten zich graag in voor de
stichting. Toen afgelopen september
de bekende zanger Robert Leroy
officieel werd geïnstalleerd als ambassadeur van de stichting, stelden
Jolinde en Marcel graag hun locatie
beschikbaar om dit gebeuren te voltrekken.

Ook deze avond is het feest met het
Valentine Friendships Dinner, waar
men voor 49,50 euro kon genieten
van een speciaal voor deze avond
samengesteld 3-gangendiner én van
een optreden van Robert Leroy, die
zich als ambassadeur zeer regelmatig belangeloos inzet voor de stichting en zelfs op deze prachtige avond
ondanks een flinke keelontsteking
een spetterend optreden verzorgde.
Alle opbrengsten van deze avond
gaan naar de stichting. Het gezellig restaurant heeft een totaal andere indeling dan gebruikelijk en
alle tafels zijn aan elkaar geschoven
tot drie grote
tafels. We nemen plaats bij
wildvreemde
mensen,
die
in ieder geval
één ding gemeen hebben:
een warm hart
voor de Stichting Doplhins
for Davey. We
maken kennis
met een aantal
enthousiaste
mensen en ik
zit toevallig naast de creatieve dame
die belangeloos de website voor de
stichting heeft ontworpen, Chapeau!
Benieuwd naar het eerste gerecht
dat Marcel en zijn mannen gecreëerd
hebben wacht ik af: Diamanthaas
geglaceerd met jus de veaux met
laurier, rauwe rode kool, gepofte
spruiten, rode ui en rettichbieten.
Een prachtig palet aan kleuren en
een feestje in de mond. Zo, Marcel
heeft de toon gezet voor de avond.
Iedereen zit duidelijk te genieten en
de sfeer is optimaal met als stralend
middelpunt Esther Brugman. Met
haar aanstekelijke enthousiasme, is
deze charmante dame de drijvende
kracht van de stichting.
Dan is het tijd voor het hoofdgerecht: Kalfssukade met knolselderij pureewortel van de barbecue,

rauwe bleekselderij met jus
van dragon olie. De heerlijke
malse kalfssukade is een feest
van herkenning en brengt me in
gedachten onmiddellijke terug
naar de jaren zeventig. Naar de
Geuzestraat in Amsterdam waar
mijn opa en oma op drie hoog
woonde en waar het oliestelletje de hele dag stond te pruttelen met ‘draadjesvlees’. Even
word ik overmand door nostalgie. Ik blijk niet de enige; ik zie
diverse blijken van herkenning.
Nog nagenietend van al dit
lekkers krijgen we een op-
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treden voorgeschoteld van Robert
Leroy, die er meteen een geweldig
nummer van Dean Martin in gooit:
zeer toepasselijk voor Valentijn :
That's amore. Na een paar gevoelige nummers, zoals Fragile van Sting,
schudt Robert ondanks zijn keelontsteking nog een paar krakers uit de
mouw, met een persoonlijke favoriet
van mij: Everlasting love in de uitvoering van Britse wonderboy Jamie
Cullum. De intieme sfeer in het restaurant draagt bij aan dit geweldige
privéconcert van Robert.
Het is tijd voor de laatste gang,
het dessert: pure chocolade nemesis, met rabarber, mandarijnsiroop,
hangop steranijs en venkelcrumble.
Wederom weer een kunstzinnig bord
met een geweldige smaaksensatie.
Ik zit met mijn rug naar de open
keuken en wanneer ik me omdraai,
zie ik het vragende gezicht van Marcel. Met een dikke grijns en een
thumps-up beantwoord ik hem zonder iets te zeggen. Wat automatisch
een vette glimlach op zijn gezicht tot
gevolg heeft.
Na een koffie met feestelijke friandise is het weer tijd om op huis aan
te gaan, na een hartelijk afscheid
van Esther en onze tafelgenoten
wip ik nog even langs Marcel en zijn
mannen in de keuken.
De eerste Valentine Friedships Dinner is een feit. Dit zou wel eens een
goede traditie kunnen worden. Heer-

lijk eten, een geweldig optreden en
zeer interessante gesprekken en dat
allemaal voor een geweldig doel!
Als dat geen win/win situatie is, dan
weet ik het niet meer.

Restaurant Rechtstreeks
Amsterdamsestraatweg 1-3
Abcoude
tel. 0294 266 350
www.restaurantrechtstreeks.nl
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