
DE GROENE VENEN                    30 september 2016  19

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

Hmmm met Hesse 

Kokido, back to the future
Het legendarische kippenrestaurant Ici Paré in Mijdrecht is weer in ere 
hersteld onder de nieuwe naam Kokido. Natuurlijk was ik er ‘als de kip-
pen bij’, samen met de voltallige redactie van De Groene Venen wilden 
we natuurlijk graag even voorproeven.

Ik vind mezelf soms een rare man: 
ik kan slecht tegen veranderingen en 
kan er maar moeilijk mee omgaan als 
bepaalde dingen verdwijnen. Neem 
nou de sluiting van V&D, of de mu-
ziekindustrie die totaal veranderd is. 
Ik ben daarom ook gek op vintage 
spullen, mijn vinylplatencollectie blijft 
maar groeien en draai ik nog steeds 
cassettes en 8-tracks, maar tegelij-
kertijd heb ik op kantoor regelmatig 
Spotify aanstaan en omarm dit nieu-
we medium met veel plezier. Daarom 
ben ik misschien wel zo gek op al het 
nieuwe met een retro tintje. Zo rijden 
wij privé zo’n kekke 500 en ben ik blij 
verrast nu de mode-industrie weer 
kleding met leger-print in de winkels 
heeft liggen (Zóóó 70ties).

Ik denk dat dit ook het geval is met 
het hernieuwde restaurant aan de 
N201, met als 'roots' het legendari-
sche Ici Paré, maar dan in een mo-
dern jasje. Gemiddeld een paar keer 
per dag rij ik er langs wanneer ik voor 
mij werk en-route ben en bij het zien 
van die troosteloze, gerafelde vlaggen 
van vergane glorie, kon ik maar niet 
begrijpen dat een aantal eigenaren 
achter elkaar het restaurant maar 
niet draaiend kregen. Voor mij draait 
alles om passie, tijd, energie en de 
juiste mix. Iemand zonder affi niteit 
met de historie of onze gemeente zou 
het altijd moeilijk krijgen. 

Een paar maanden geleden gonsde 
het in het dorp: een paar lokale hore-
caprofessionals hadden het restaurant 
overgenomen. Plotseling waren de 
vieze vlaggen verdwenen en hing er 
een spannend bord dat er op iets ge-
broed werd. Ik was blij verrast toen 
deze ondernemers Gerrit Verweij (ei-

genaar van Het Rechthuis), Marcel 
Kentrop (eigenaar van de Strooppot), 
Jan Willem van Walraven en ras-
entertainer Hans van Veen bleken te 
zijn. Maanden van verbouwen heeft 
een totaal nieuw interieur opgeleverd. 
Hans is zelf, samen met zijn charman-
te vrouw Linda, verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding en dat dit zeer 
visueel ingestelde echtpaar een fl inke 
inbreng in het interieur en de uitstra-
ling hebben gehad, moge duidelijk zijn.

Wanneer wij het restaurant inlopen, 
blijkt dit een hoog Willy Wonka-ge-
halte te hebben: overal leuke hoekjes 
en kekke spulletjes; bijvoorbeeld oude 
radio's waar de speakers in verwerkt 
zijn, veel kleur en allerlei leuke ver-
wijzingen naar het hoofdthema: kip. 
“Tok, tok, tok” op de deur van het 
damestoilet en ‘Kukeleku’ op die van 
de heren; je moet er maar op komen. 
Midden in de zaak staat een prachtige 
en immensgrote spit met veel koper 
voor het retrogevoel. 

Met mijn collega's zijn we behoorlijk 
onder de indruk van het geheel en 
zeer benieuwd naar de lekkere kip-
petjes. We nemen plaats op het terras, 
de perfecte plek voor deze prach-
tige nazomeravond. Collega's Rob 
en Arthur gaan voor een verfrissend 
biertje, Peter en ik voor een frisje. Dat 
wordt niet zomaar een drankje: Koki-
do heeft beslag kunnen leggen op een 
wat exclusiever frisdrankmerk dan ge-
bruikelijk. Het Duitse merk Fritz geeft 
een eigen draai geeft aan bijvoorbeeld 
cola. Ik moet bekennen: erg lekker en 
bijzonder eigentijds.

We beginnen met een appetizer Bag-
na Calda: zachtgegaarde knofl ookte-

Kokido
Openingstijden: 
dagelijks is de keuken open van 
11 tot 21 uur 
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Mijdrechtse Zuwe 2 (n201)
3641 PG Mijdrecht
www.kokidokip.nl
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nen met extra virgine olijfolie met bo-
ter en ambachtelijk brood. De smaak 
is geweldig, inderdaad heerlijk zacht 
en totaal niet scherp van smaak. Dat 
is 1-0 voor Kokido! Het is inmiddels 
gezellig druk en er zijn meer voor-
proevers, wat zeg ik: ‘tout’ De Ronde 
Venen lijkt aanwezig. Het jonge be-
dienend personeel lijkt bijzonder ge-
voelig voor de gepassioneerde en be-
vlogen Hans en Linda en stralen veel 
plezier uit. Heerlijk.

Dan is het tijd voor het voorgerecht, 
dat ons kamp in tweeën splitst: Peter 
en ik gaan voor de Chrispy chicken 
fi ngers en ham; krokante kipstuk-
jes, gecombineerd met rauwe ham 
en mangochutney. Het klinkt als een 
inkoppertje, maar bijna eet je ook je 
eigen vingers er bij op — wat verruk-
kelijk zeg!
Rob en Arthur gaan voor de Kokido 
Tonato; dun gesneden kiprollade met 
tonijnmayonaise, een variant op de Vi-

tello tonato. Aan de glunderende blik-
ken van Rob en Arthur af te lezen ook 
een uitstekende keuze.

Alles heeft een geweldige uitstraling 
en er is overal goed over nagedacht; 
van de gave spijkershirts en de leren 
schoven van het personeel tot aan de 
met logo ingebrande clipboards waar 
de kaart zich op bevindt. Dan is het 
tijd voor het hoofdgerecht: wederom 
verdeeldheid in de groep. Arthur gaat 
voor de kippendijsaté met koolsalade 
en kroepoek, Rob koos de halve kip 
met Provençaalse kruiden, met tijm, 
salie, marjolein en oregano. Voor Pe-
ter kan het niet warm genoeg: die 
waagt zich zonder blikken of blozen 
aan de Piri Piri halve kip. En ik, als 
gewone jongen, ga toch voor de tra-
ditionele halve kip van het spit. Na-
tuurlijk bestellen we een combinatie 
van een paar bijgerechten: gebakken 
aardappeltjes Paré - het originele re-
cept van toen - frietjes, uiencompote 

en Appelmoes Ruizendaal van de lo-
kale tuinder om de hoek. En dan is het 
ineens wel heel stil voor een tafel met 
zoveel grote monden.

Na deze heerlijke kippetjes kunnen 
wij natuurlijk niet vertrekken zonder 
toetje: Peter gaat voor de brownie, 
Arthur kiest de cheesecake en ik ga 
voor - hoe toepasselijk - tiramisu met 
advocaat. Ook deze desserts zijn niet 
te versmaden en krijgen we bovendien 
onder het mom van 'Linda's lekkere 
luchten' ook nog een prachtige zons-
ondergang voorgeschoteld. Genietend 
van een kop koffi e voel ik mij bevoor-
recht.

Na deze zeer prettige ervaring kan ik 
concluderen dat we als Ronde Venen 
er weer een heerlijke horecalocatie 
bij hebben en dat deze ‘landmark’-lo-
catie gered is. In een hele nieuwe set-
ting gaan ze de toekomst tegemoet. 
Back to the future...

Sponsordiner levert 1.700 euro op voor Stichting4Life
Keniaanse kinderen naar school hel-
pen en ondertussen gezond bewegen 
in de natuur. Het is een combinatie 
die niet vaak voorkomt, maar tijdens 
Walk4School op 8 en 9 oktober gaat 
het wel degelijk samen. Onder bege-
leiding van organisator Linda Jans-
sen en bewegingscoach Auke Ykema 
gaan wandelaars geld inzamelen 
voor de Mijdrechtse Stichting4Life, 
door dit weekend 40 of 60 km te 
wandelen. De deelnemers laten zich 
sponsoren door familie, vrienden 
en andere belangstellenden. Maar 
Auke pakte het anders aan: samen 
met zijn echtgenote Lonneke nodig-

den zij vrienden uit voor een betaald 
viergangendiner bij hem thuis. Daar 
was zoveel belangstelling voor, dat 
Auke al snel ook een tweede avond 
moest koken, wat hij overigens met 
veel plezier - en volgens de aanwe-
zige gasten met veel verve - deed. 
Toen aan het eind van de tweede 
avond de balans werd opgemaakt, 
bleek dat er een fantastisch bedrag 
van 1.700 euro bijeen was gebracht, 
voldoende om 22 Keniaanse kinde-
ren een jaar naar school te laten 
gaan. 
Inschrijven voor de wandeltocht kan 
nog via www.walk4school.nl.

Auke bereidde een heerlijke paella voor 
zijn gasten

De eetavonden leverden naast veel gezelligheid ook een mooie opbrengst op


