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The Green Duck
Amsterdamsestraatweg 1-3 
1391 AA Abcoude
0294 - 77 78 98
thegreenduck1@gmail.com

Maandag gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag vanaf 
12 uur geopend
Zaterdag en zondag vanaf 10 uur 
geopend

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

The Green Duck in Abcoude: 
'Tús maith leath na hoibre'
Het lijkt vandaag wel Saint Patrick's Day, want het is feest. Ik mag namelijk gaan eten bij de in januari ge-
opende en in korte tijd zeer populair geworden Ierse pub 'The Green Duck' in Abcoude. 'Tús maith leath na 
hoibre', Iers voor 'een goed begin is het halve werk'.

Als groot fan van Van Morisson, die 
zo'n beetje The Belfast-blues heeft 
uitgevonden, staat een bezoek aan zijn 
geboorte(ei)land hoog op mijn lijstje. 
Onder meer voor de geweldige rauwe 
natuur en om sfeer te proeven in de 
steden en de pubs. Sinds kort is de 
Ierse sfeer proeven zonder te ver te 
reizen mogelijk gewoon in onze eigen 
Ronde Venen. Want midden in het pit-
toreske dorpje Abcoude is een heuse 
Ierse pub geopend: The Green Duck.
Ook bij eigenaar Willem Bernhart zit 
de voorliefde voor dit eiland hoog. Als 
uitbater van het vermaarde café-res-
taurant De Punt in Baambrugge was 
Willem toe aan een nieuwe uitdaging. 
Natuurlijk wilde hij het concept van 
de uitstekend draaiende en populaire 
locatie De Punt niet veranderen. Toen 
kwam het mooie pand aan de Amster-
damsestraatweg in Abcoude in het 
vizier. Dit hotel-restaurant leek een 
ideale locatie om iets totaal anders 
neer te zetten. 
Boven kwam een klein, maar werke-
lijk schitterend Hotel De Goudvink. 
De prachtige en landelijk ingerichte 
kamers zijn een lust voor het oog. 
Ideaal voor de toerist die niet in de 
stad wil verblijven, maar er toch bin-
nen een kwartier wil zijn. Maar ook 
voor de zakenman of -vrouw is dit een 
ideaal stukje onthaasting van een hec-
tische meerdaagse beurs of seminar.

Op de begane grond kwam de Ierse 
pub, met een enorm brok huiselijke 
gezelligheid, een diversiteit aan tap-
biertjes en een Ierse keuken.

Huiselijk en gezellig
Op deze avond besluit ik mijn eega 
maar weer eens mee te nemen, want 
als het om een apart en lekker bier-
tje gaat weet ze die op waarde te 
schatten. Bij binnenkomst worden wij 
welkom geheten door Stephanie. Om 
maar direct met de deur in huis te val-
len: deze dame wil je in het restaurant 
wel hebben als gastvrouw. Met groot 
enthousiasme en een betoverende 
glimlach vertelt ze trots en met veel 
passie over The Green Duck. We krij-
gen er meteen nog meer zin in. 
De laagdrempeligheid van de locatie 
is evident. Overal staan zeer comfor-
tabele Chesterfi elds en je kunt hier in 
huiselijke sfeer een uitermate gezel-
lige avond aangaan. Misschien ben 
je zelfs geneigd de schoenen uit te 
schoppen en een behaaglijke houding 
aan te nemen, om deze plek niet meer 
verlaten om aan een tafeltje te gaan 
zitten? Geen probleem, dan schuif je 
gewoon een laag tafeltje bij en eet 
je lekker op de bank bij The Green 
Duck. En zeg je Ierse pub, dan denk je 
natuurlijk aan live muziek. Op de zo-
meravonden na (er mag op het terras 
helaas geen livemuziek gespeeld wor-

den) is die een paar avonden per week 
ook te beluisteren in The Green Duck. 
Het terras aan het water is ons net 
even iets te fris, maar binnen op de 
ouderwetse perronbankjes is het ook 
prima toeven. Als starter nemen wij 
gezamenlijk een Charcuterie-plank 
met verschillende soorten gedroogde 
ham en worst en een Cheese-plank, 
met verschillende soorten Ierse kaas. 
Daarbij krijgt mijn vrouw een mini-
bierproeverijtje met vier heerlijke 
tapbiertjes: La Trappe White, Murp-
hy's Red, uiteraard een Guinness en 
als laatste een La Trappe Isid'or. De 
grote glimlach op haar gezicht zegt 
genoeg... 
De appetizers zijn buitengewoon 
smakelijk. Voor de Charcuterie heeft 
chef Kyle gekozen voor een combina-
tie van Napoli, Serano, Prosciutto en 
Chorizo en voor de Cheese: Ardagh 
Wine Cheddar, Whiskey Cheddar, 
Sage Derby en een eveneens niet te 
versmaden Gorgonzola.
Na al dit heerlijks is het tijd voor het 
hoofdgerecht. Voor mijn grote liefde 
een Irish Cheeseburger (van ambach-
telijke huisslager Jan Konijn) met 
tomaat, in Guinness gemarineerde ui-
enringen en Cheddar. Geserveerd met 
chips, een eitje en coleslaw. Ik ga  voor 
een Mixed Grill:  Pork Sausages, Rib-
eye-rolletjes en kip van de Big Green 
Egg. Ook met chips en coleslaw. 

10 soorten tapbier
Onder het genot van dit alles drup-
pelen er steeds stamgasten binnen, in 
de korte tijd van haar bestaan heeft 
The Green Duck al een behoorlijke 
schare fans voor zich gewonnen. En 
waar hebben ze meer dan 10 soorten 
tapbier? Het eten is zowel smakelijk, 
als ook zeer betaalbaar. Na dit ap-
petijtelijke hoofdgerecht willen we 
Stephanie natuurlijk niet teleurstellen 
en gaan we ook nog voor een dessert. 
Als je zondigt, doe het dan goed. Dat 
is mijn devies, morgen gaan we weer 
in het gareel. Moeder de vrouw neemt 
een appelbol uit de oven met vanilleijs 
en een toefje slagroom en deze jonge-

man heeft zijn oog laten vallen op de 
Daily Pie, huisgemaakt met vanilleijs 
en slagroom. Na uitgebreid Stephanie 
en Kyle bedankt te hebben voor de 
goede zorgen, rijden we richting Vin-
keveen. In de cd-speler zingt 'Van The 
Man:   "Well, it's a marvelous night for 
a moondance. With the stars up above 
in your eyes." Een perfect einde van 
een perfecte avond. Bij thuiskomst 
toch maar eens een reisje plannen...

Midzomerbraderie Wilnis op 15 juni
Woensdag 15 juni wordt de jaarlijkse 
midzomerbraderie gehouden in het 
oude dorpscentrum van Wilnis. De mid-
zomerbraderie is open vanaf 12 uur en 
duurt tot 21 uur. Er staan kramen waar 
van alles te zien valt en traditioneel zal 
ook de zon zich ongetwijfeld weer van 
haar beste kant laten zien. Dus kom 
ook naar het oude dorp van Wilnis...

Daar is meer te vinden dan menigeen 
denkt. Zoals Brasserie De Waard, Ca-
deau-, cosmeticazaak en verzorgings-

producten De Barones, Café de Buur-
vrouw, Cafetaria Alpha, Damesmode 
Groot Gelijk, Groentezaak de Hofda-
mes, Juwelier Nant Hartel, Kaashandel 
Wim van Bemmel, Kledingreparatie 
De Witte Roos, Noor Boetiek, Paris 
Optiek, Pizzeria Loungecafé Delicious, 
PKN Ontmoetingskerk, Schildersbe-
drijf van Harberden, Servicepunt Wil-
nis, Slagerij Terpstra, Smederij Smit, 
Smit Fietsen, Tjeep Outlet Store, War-
me Bakker Tersteeg, De Zwart drank 
en delicatessen. Zij zijn niet alleen 

allemaal aanwezig op de braderie, 
maar staan het gehele jaar voor u klaar 
om op uw wensen in te spelen en aan 
uw behoefte te voldoen. 

Uiteraard ontbreekt de ambulante han-
del ook niet op deze braderie. En vanaf 
18.30 uur is er livemuziek bij café De 
Buurvrouw, waar accordeonist Hans 
Kap voor een vrolijke noot zorgt. Ervan 
uitgaande dat het mooi weer is, wordt 
ook deze braderie er weer eentje die 
de moeite waard is om te bezoeken. De 
midzomerbraderie van Wilnis: je mag 
‘m niet missen.


