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Televisie

Ouderwets gezellig in Grand Café 't Oude Dorp

Grand Café 't Oude Dorp
Dorpsstraat 104 Amstelveen
Tel: 020 345 3366

www.grandcafeoudedorp.nl
Zondag t/m donderdag:
10.00 - 24.00 uur.
Vrijdag: 10.00 - 03.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 03.00 uur.

Sportronde - tweewekelijks

Radio
Maandag
07.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 23.00

kader een of ander project met een
dinertje af. Iedereen heeft het reuze
naar z'n zin. Met achter de bar voor
mij onmiskenbaar Rob van de Monde, die bijspringt met de drankjes.
Verrassingen in 3 of 5 gangen
Ik krijg een tafeltje in de hoek bij
het raam en zie dat het gezellige
terras ook goed gevuld is met dit
mooie weer. Amstelveen op z'n best.
Wanneer ik de kaart onder ogen
krijg, ben ik blij verrast. Want natuurlijk kun je bij dit Grand Café een
lekkere sparerib eten en een lekker
sateetje, maar de kaart heeft ook
een aantal verrassingen voor mij. Ik
besluit mijn lot dan ook in handen te
leggen van Rob, die een 5-gangenmenu in zijn hoofd heeft voor mij.
Onder de naam 'Match and Fix' kun
je bij 't Oude Dorp je 3- of 5-gangenmenu zelf samenstellen. Voor het
3-gangen-menu betaal je slechts
24,50 euro en voor 5 gangen maar
27,50 euro. Geen slechte deal, lijkt
mij.
Ik zit met een helikopterview heerlijk in een riante stoel, met al die
bruisende gezelligheid om mij heen.
Daar is Jill. Deze charmante dame
is mijn steun en toeverlaat voor deze
avond. Zij brengt mijn eerste gang
in de vorm van een hartig taartje
kreeftenmousse, rivierkreeftjes en
asperges. Bam, de eerste klap is een
daalder waard! Wat een verrukkelijk voorgerecht. De toon is gezet.
Ik kan dan ook bijna niet wachten
op het volgende gerecht: een vers
aspergesoepje. We zijn blij dat ze er
weer zijn, want ook dit smaakt uitstekend. Onder het eten heb ik zicht
op de gezellige groep brandweermannen en ineens spot ik daar een
oude vriend van me. Robert komt
spontaan even buurten en we spre-

Vanaf woensdag 00.00 uur, herhaling elk uur
de hele week

Vanaf woensdag 18.30 uur, herhaling elk uur
de hele week

Het grootste gedeelte van mijn leven ben ik woonachtig geweest in
Amstelveen en, ook al ben ik bijzonder gelukkig in Vinkeveen, ik grijp
elke mogelijkheid aan om mijn oude woonplaats te bezoeken. Toen ik
Rob van de Monde een paar weken geleden op een receptie tegen het
lijf liep, was dit een feest van herkenning. Voor wie Van de Monde niet
kent: deze boom van een Amstelvener heeft jarenlang als eigenaar de
scepter gezwaaid over het legendarische hotel-restaurant-café Albina.
Na dit verkocht te hebben leidde hij bij de opening van het Stadshart
van Amstelveen het toonaangevende Du Monde.
Na ook dit verkocht te hebben, wilde
Rob het wat rustiger aan gaan doen,
maar horecabloed kruipt waar het
niet gaan kan. Dus besloot hij samen
met twee Du Monde-hoofdrolspelers
een nieuw avontuur aan te gaan.
Over de vraag van Rob of ik eens
wilde komen eten bij 'Grand Café
't Oude Dorp' hoefde ik niet lang
na te denken. Dus zette ik op een
prachtige voorjaarsnamiddag koers
naar het mij zo geliefde Amstelveen.
Recht tegenover het gemeentehuis
staat Grand Café 't Oude Dorp. Een
naam die een brok nostalgie losmaakt.
Bij binnenkomst wordt mijn vermoeden bevestigd: een heerlijk oude
knijp in een modern jasje. Op de achtergrond hoor ik Joe Jackson zingen:
'There is something going on around
here' en dat is zo! De gezelligheid
valt als een warme deken over mij
heen. Voor mijn leeftijdgenoten: de
locatie heeft een hoog Cheers-gehalte. U weet wel, van die sitcom uit
de jaren zeventig en tachtig...
Je voelt je hier onmiddellijk welkom, het publiek is ook bijzonder
gemêleerd Aan de lange tafel zit
een groep oud-brandweerlieden, die
zo te zien lekker aan het blussen
zijn, de sfeer zit er prima in. Aan de
andere grote tafel rondt een groep
ambtenaren uit het hogere midden-

Nieuwsronde - wekelijks

Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Elmar Hier
Avond Venen

Dinsdag
07.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 23.00

ken snel wat af, want ik moet me
alweer concentreren op de volgende
dish: Thaise garnaaltjes met gefrituurde prei in een heerlijke teriyakisaus.
Compleet culinair feest
Grand Café 't Oude Dorp is opengegaan in januari 2014 en heeft inmiddels een grote schare fans. Dat
is niet zo gek, want je vindt daar
zoals Rob het zelf zegt 'ouderwetse
gezelligheid'. Daar is toch iedereen
gek op?
Het is tijd voor het hoofdgerecht:
gebakken kalfssukade met een ratatouille van zoete aardappel. De sukade heeft maar liefst 12 uur staan
garen en het vlees smelt dan ook
op de tong. Spontaan denk ik terug
aan het oliestelletje bij mijn oma in
Amsterdam, bij wie het ook altijd zo
lekker rook.
Ik zit volop te genieten als Jill langskomt om te vragen of het smaakt.
Ze ziet aan mijn hemelse blik dat
dit wel goed zit. Toch vraagt ze na al
dit lekkers of ik nog een 'toet' lust.
Natuurlijk wil ik het feest compleet
maken, anders kan ik geen goed oordeel vellen. Dus met 'tegenzin' laat
ik me wederom verrassen... Ook het
dessert is er een om in te lijsten: een
chocoladetaartje met blauwe bessen
en frambozenschuim.
Mijn verwachting om op deze avond
een sateetje te gaan eten, is veranderd in een compleet culinair avontuur. En dat voor 27,50 euro... Wat

een geweldige prijs/kwaliteit-verhouding hier bij Het Oude Dorp.
Na ook nog eens een overheerlijk
'bakkie troost' is het tijd om op huis
aan te gaan. Ik dank Rob en Jill
hartelijk voor hun gastvrijheid. Rob
heeft het weer geflikt: Grand Café
't Oude Dorp staat borg voor ouderwetse gezelligheid in combinatie
met kwaliteit. Ik denk dat ik nu nog
vaker koers zet naar Amstelveen...
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Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
Boundless

Woensdag
07.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
20.00 – 23.00

Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Avond Venen
Sportronde
Avond Venen

Donderdag
07.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 –00.00

Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Eindeloos
Avond Venen

Vrijdag
07.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 23.00

Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Jor. op Vrijdag
Avond Venen

Zaterdag
07.00 - 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 21.00
21.00 - 23.00

Ochtendronde
Amigos da Musica
Andy in de Lucht
Voorpremière Cultura-dio
De Middagshow
Avond Venen
Next Round

Zondag
07.00 – 10.00
10.00 – 11.30
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 - 21.00
21.00 - 23.00

Ochtendronde
Kerkdienst Abcoude
Tussen Twaalf en Twee
Cultura-dio
Nieuwsronde
Avond Venen
Weekender
Avond Venen

Frequenties
Radio: 105.6 FM, via de kabel op 101.9 en
103.3 FM.
Televisie: via Ziggo kanaal 41 (digitaal), 45
(analoog), Abcoude en Baambrugge: kanaal
36 (digitaal) of s14+ (analoog); KPN, Telfort
en XS4all kanaal 339.
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BELINDA VAN DER HEIDEN
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