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Het onderscheidend vermogen
Wanneer ik eigenaresse Sylvia van der Zwaard van Villa Lokeend aan de telefoon heb met een uitnodiging
om de nieuwe kaart te komen ervaren, weet ik onmiddellijk wie mijn partner voor deze avond zal zijn, want
ook voor dit vierde bezoek aan dit restaurant zal ik de expertise van mijn collega en hoofdredacteur van onze
krant goed kunnen gebruiken. Wij spreken op de redactie al over een traditie. En als ik plaats neem in Rob's
hybride voertuig (ja, niet alleen de krant is groen), hebben we geen navigatie nodig om de Groenelandsekade
61 in Vinkeveen te vinden. Deze rustieke ‘onthaastplek’ in optima forma heeft een paar jaar geleden onze
harten al gestolen. Niet voor niets noemden we het destijds in ons eerste artikel het best bewaarde geheim
van De Ronde Venen.
Een paar jaar later is er aan het onderscheiden moet je anders gaan
onberispelijke uiterlijk op het oog koken,” aldus de kersverse Chef.
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gemaakt. Het
interieur aangepast om het de warme gastvrije enige dat we kant-en-klaar krijgen
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tengewoon hartelijke en charmante
jongedame; gastvrouw Elske Mos- Rob en ik zijn erg benieuwd en ook
tert, die de dagelijkse leiding over behoorlijk nieuwsgierig geworden.
de bediening heeft bij Villa Lokeend, Immers ook de voorgaande keren
neemt haar taak serieus en met veel hebben we uitstekend gedineerd in
gevoel voor gastvrijheid worden we de Lokeend en om dat te toppen
welkom geheten. Ook is het een moet je van goeden huize komen. De
prettig weerzien met eigenaresse eerste slag is een heerlijke amuse:
Sylvia, we zijn inmiddels goede be- een crème brûlée van doperwt. Opkenden geworden van elkaar. Behal- tisch een kunstwerkje en de smaak
ve de nieuwe gastvrouw heeft Sylvia is geweldig. Onze verwachtingsnóg een primeur: sinds 1 juli zwaait schaal piekt nog wat verder.
niemand minder dan Chef Martijn
Hendrikse de scepter in de keuken. Wanneer ook het voorgerecht een
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verraadt haar liefde voor wijn en
draagt volledig bij aan deze culinaire beleving.
Dan is het tijd voor het hoofdgerecht: Simmentaler entrecote bijgestaan door een stoofje van ossenstaart met een marmelade van rode
ui en sinaasappel, ondersteund door
een amandelaardappeltje en rode
wijnjus. Deze van origine Zwitserse
koe heeft een prachtig leven achter
de rug op een bergachtig grasland
en geeft een zalig stuk vlees en dat
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een geweldig niveau en maken van
uit eten gaan weer wat het hoort te
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Chef-kok Martijn Hendrikse en gastvrouw Elske Mostert.

Martijn vertelt hij dat de wildkaart
zich weer half oktober aandient. Het
wild komt dit jaar van de Koninklijke jachtdomeinen, wat behoorlijk
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culinaire feestje een waardig einde Laat Elske u leiden door een gewelte geven krijgen we koffie met nog dige avond en Martijn als dirigent
een nagerecht. We zitten beiden aan een geweldige culinaire compositie
onze tax, maar gaan overstag door bereiden. U gaat er een geweldige
een portie te delen: bavarois van ho- avond tegemoet.
ning en lavendel, kletskop van walnoot en honing-yoghurtijs. Wat kan
ik zeggen... u had er bij moeten zijn.
Nog even napratend met onze Chef
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Villa Lokeend
Groenlandsekade 61
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tel 0294-291544
www.hotelrestaurantvillalokeend.nl
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Maandag 18 - 22 uur (Voor lunch
geopend op aanvraag)
Dinsdag t/m zondag 12 - 22 uur

