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HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

Brasserie Paardenburg - Ouderkerk aan de Amstel

‘The Hamptons aan de Amstel’
Medio januari was het behoorlijk schrikken: ‘Grote brand Ouderkerk’. 
Ook werd de naam Paardenburg genoemd. Het zal toch niet, dacht ik, 
één van mijn favoriete restaurants in brand? Het bleek allemaal om het 
pand ernaast te gaan, dat geheel verloren ging en inmiddels gesloopt is. 
Natuurlijk was er grote schade vooral roet en bluswater. Daar is door 
bloed,zweet en tranen gelukkig niets meer van te zien en staat het sta-
tige Paardenburg er mooier bij als ooit daarvoor. Directeur Jan Semeins 
wil het daarom helemaal niet meer over de brand hebben: we kijken 
vooruit want we zitten volop in de nieuwe plannen. 

Het is alweer een jaar geleden dat ik 
Paardenburg voor de krant bezocht, 
privé ben ik er afgelopen zomer een 
aantal keer geweest en moet daar-
mee bekennen dat ik hier graag 
kom.
Wanneer ik een telefoontje krijg van 
Jan word ik meteen weer gegrepen 
door zijn aanstekelijke enthousias-
me: of ik weer eens wil langs komen 
om de kaart uit te proberen en over 
de vele (al dan niet gerealiseerde) 
plannen te komen horen. Zoals u 
zult begrijpen: ik was er als de kip-
pen bij. Bij aankomst valt onmiddel-
lijk het enorme terras op, dat vol-
ledig is verbouwd. Het terras is nu 
helemaal gelijkvloers. Gigantische 
parasols waar niet alleen verlichting 
maar ook verwarming inzit zijn on-
derweg, daarom is het nieuwe meu-
bilair nog niet geplaatst. Werkelijk 
prachtig geworden is de houten aan-
legsteiger die door de gemeente is 
geplaatst en over de hele kade loopt. 
Een ongelofelijke upgrade voor de 
Amstelzijde, die het geheel een zeer 
sjiek aanzien geeft. 

Wanneer ik het restaurant betreed, 
zie ik meteen rechts een behoor-
lijke ingrijpende verandering: er is 
een prachtige bar bijgekomen met 
wat mooie zitplaatsen, volledig in 
de New England Style en past het 
perfect bij de het hele interieur en 
uitstraling van de prachtige locatie.
We nemen plaats aan een ronde 
tafel midden in het restaurantge-
deelte. Ik maak kennis met Richard 
Aloserij, chef van Paardenburg en 
mijn reisleider voor vanavond, want 
het belooft een culinaire reis te gaan 
worden die ons langs een aantal 
prachtige gerechten zal leiden die 
de keuken van Paardenburg te bie-
den heeft.

Als heerlijke appetizer een plank 
met bruschetta's: eendenlever en 
truffelmayonaise, gerookte zalm 
met wasabi, parmaham met rucola 

en antiboise. Een verrukkelijke bin-
nenkomer.
Na deze warming-up duik ik nog 
even met Jan Semeins de tuin van 
Paardenburg in, deze heeft een 
groot terras gekregen, dat gedeel-
telijk overkapt wordt door een su-
perhippe tent, ideaal voor besloten 
diners, feesten, bruiloften en noem 
maar op. Het is de bedoeling dat het 
grote parkeerterrein aan de zijkant 
wordt doorgetrokken achter de res-
taurants, zodat de bezoekers ook via 
de achterkant binnen kunnen komen 
waardoor nog meer parkeerruimte 
ontstaat, maar waarmee ook de weg 
voor het restaurant ontlast wordt 
van het autoverkeer, twee vliegen in 
klap dus.

Ook is het de bedoeling dat er kort 
termijn gestart wordt met de op-
bouw van een aantal lodges, vertelt 
Jan Semeins. “Perfect voor de zake-
lijke markt maar ook voor concert-
bezoekers; Arena, Ziggo Dome en 
de HMH zijn tenslotte op een steen-
worp afstand gevestigd en wat dacht 
je van bruidsgasten?” Het enthousi-
asme van de horecaman in hart en 
nieren stemt me vrolijk en het is vol-
ledig te begrijpen wat een geweldig 
project dit is.
Weer terug aan tafel is het tijd voor 
het volgende gerecht: gebakken co-
quille met een puree van geelwortel, 
parmezaanschuim, doperwten en 
een krokante van rauwe ham. Alleen 
al voor het uiterlijk een tien met een 
griffel en de smaakcombinatie doet 
daar niet voor onder, geweldig! Het 
zijn allemaal wat kleine gerechtjes 
die als hoofdgerecht op de kaart 
staan (uiteraard in andere porties). 
Het volgde gerecht mag er ook zijn: 
jonge kropsla met noedels, shii-take, 
gebakken eendenborst en soja se-
sam dressing  Op de achtergrond 
klinkt Marvin Gay met What's going 
on. Hoe goed wil je het hebben?

Het is tijd voor een soepje en geluk-

kig is het weer aspergeseizoen: wit-
te aspergesoep met groene kruiden. 
Heerlijk romig en voortreffelijk van 
smaak.

Ik voel me thuis in het wit met hou-
ten interieur en ben ik gek op de oude 
zwart-wit foto's die er hangen, veelal 
met de in de jaren zestig zo beroemde 
Brigitte Bardot niet alleen fotomodel, 
actrice en zangeres maar ook bekend 
als ondeugende ‘stoeipoes’ en frivole 
pin-upgirl.
En daar is Niels weer, mijn bediende 
voor vanavond, die ook het woord Ser-
vice met hoofdletters schrijft en zorgt 
dat het ons aan niets ontbreekt, met het 
volgende gerecht: truffelpasta met hal-
ve kreeft en gepofte tomaat. Weer een 
prachtig gerecht; deze pasta smaakt 
geweldig. 
De volgende en een na laatste dis mag 
er zeker zijn en ik kende deze nog niet: 
Wagyu beef met bonne femme garni-
tuur en een jus van rode wijn. Een 
Wagyu is een van oorsprong Japans 
runderras, dat bekend is vanwege het 
zeer exclusieve en smaakvolle rund-
vlees, kortom de Grand Cru van het 
rundvlees, een lekker stevig stuk vlees 
prachtig in combinatie met de wijnsaus.

Dan is het tijd voor het dessert :  
Mousse van pure chocolade met kara-
mel en Movenpick vanille en ook de 
toet smaakt super.
Wat heeft de keuken van Paarden-
burg me toch weer weten te verassen. 
Ik had al een hoge pet van ze op, maar 
ik ben nu echt fan geworden. Eten bij 
Paardenburg is een culinair feestje, ik 
kan niet wachten op de zomer om me 
heerlijk voor een avond neer te vleien 
en aan het kabbelende water en me 
op vakantie te wanen... Het is hier ge-
woon Hamptons aan de Amstel!

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

Openingstijden:
Restaurant ma t/m zo 11.00 - 01.00 uur.
Keuken ma t/m zo 11.00 - 22.00 uur.


