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

Restaurant Burgerlijk in Mijdrecht

Lekker Burgerlijk 
ongehoorzaam 
Traditiegetrouw gaan we voor de laatste krant voor de zomerstop langs 
bij Burgerlijk, het restaurant van 'brothers in arms', de eigenaren Step-
han en Alex, aan Hofl and in Mijdrecht. Dit jaar neem ik echter niet mijn 
egaa mee, maar mijn carnivriend en collega Peter Bakker. Na de harte-
lijke ontmoeting met de gebroeders slaan Peter en ik de handen ineen 
en besluiten tot een gezamenlijk voorgerecht, uiteraard bedoeld voor 2 
personen. De antipasti-plank, een goed gevulde plank met o.a. Serrano-
ham, parmaham, gegrilde courgette, champignons  en chorizo. 

Peter ik hebben elkaar veel te vertel-
len. Ondanks dat we elkaar bijna da-
gelijks spreken, is dit vaak tussen de 
bedrijven door en en werkgerelateerd, 
dus tussen het gesprek door is toch in-
eens die goed gevulde plank leeg. 

Tijd voor het hoofdgerecht! Dit jaar 
zijn we lekker ‘burgerlijk ongehoor-
zaam’ en nemen we beiden niét  het 
(overigens verrukkelijke) burgerge-
recht op basis van 'dry aged' rund-
vlees. (Rundvlees wordt vaak te vers 
gegeten. Voor de echte smaakbe-
leving moet dit vlees, net zoals dat 
vroeger gebruikelijk was, bij voor-
keur enkele weken rijpen. Deed de 
boer dit rijpen vroeger in de schuur, 
nu gebeurt dat in een speciale koel-
cel. En dat wordt 'dry-ageing' ge-
noemd). Zowel Peter als ik hebben 
ons oog laten vallen op het aparte 
hoekje op de menukaart, waar met 
grote letters ‘Voor Kannibalen’ op 
staat. Hier zijn 2 nieuwe gerechten 
toegevoegd: Bavette Black Angus 
180 gram of Kogelbiefstuk 180 
gram, met als bijgerecht de  keuze 

uit: gebakken ui en spekjes of ge-
bakken wokgroenten jus of kruiden-
boter. 
Onze keuze viel meteen op de Ba-
vette en dus zijn we ook hier eensge-
zind. Bavette wordt ook wel vanglap 
genoemd. Het is de dikke rand vlees 
in de vang (het onderste deel van de 
koe, tussen bil en borst) van de koe. 
Dit type vlees is inmiddels zo mals 
als biefstuk en kan bijna rauw gege-
ten worden. Voor ons een echte deli-
catesse, vanwege de volle smaak en 
structuur.  De hele presentatie ziet 
ter dan ook weer geweldig uit. 

Zoals gebruikelijk bij Burgerlijk een 
blikje waarin de 'wedges' (gebak-
ken aardappelpartjes) en een glas 
met stukjes vers fruit en een klein 
schaaltje mayonaise. Stephan drukt 
ons op het hart dat we gewoon een 
seintje moeten geven als we meer 
wedges, fruit of mayonaise willen. 
Deze ‘side dish’ kun je namelijk 
onbeperkt krijgen. Peter en ik zijn 
gerustgesteld. Stephan komt pools-
hoogte nemen en vraagt hoe alles 

smaakt. De Black Angus Bavette is 
zo mals dat we het met bijna met 
rietje kunnen zuigen, verrukkelijk. 

Tussen het eten door vraag ik Step-
han hoe in het afgelopen jaar hun 
concept Burgerlijk Live is ontvangen 
door de klanten. “Dit was een groot 
succes!”, aldus de enthousiaste res-
tauranthouder. “Daarom komt ook 
dit jaar Burgerlijk Live een paar 
keer langs: een drie-gangendiner 
met live muziek van twee artiesten 
en professionele verlichting voor 35 
euro per persoon. Dit is natuurlijk 
behoorlijk exclusief, want er kun-
nen maximaal 40 gasten per avond 
aanwezig zijn. Wanneer de avon-
den precies zijn, is nog niet bekend. 
Houd daarvoor de Facebookpagina 

van Burgerlijk in de gaten. Bij de 
vorige edities ging het dak eraf, dus 
wie van een feestje houdt...”

Omdat Peter en ik gek zijn op toe-
tjes hebben we ook hier geen keu-
zestress; we gaan gewoon voor het 
Grand Dessert voor 2 personen, 
een zoete afsluiting bestaande uit 
cheesecake met citroen ijs, vanille 
ijs en slagroom een Limoncello 
spoom, Lolly trio van chocola met 
diverse soorten ijs en brownie met 
walnoot. Na dit goddelijke dessert 
zitten we aan onze tax en kunnen 
we bijzonder tevreden afscheid ne-
men van Stephan en zijn broer Alex, 
de keukengeweldenaar. Laat de 
zomerstop maar komen; wij zijn er 
klaar voor....

Restaurant Burgerlijk
Hofl and 26
3641 GE Mijdrecht
Tel. 0297-548301
info@restaurantburgerlijk.nl
www.restaurantburgerlijk.nl

Lezersaanbieding
Ook dit jaar heeft Stephan een leuke 
verrassing voor lezers van De Groene 
Venen. Met de coupon die onder dit ar-
tikel staat, krijgt u tot eind september 
maar liefst 25% korting op de gehele 
rekening bij uw eerstvolgende bezoek 
aan restaurant Burgerlijk op dinsdag, 
woensdag of donderdag. Dat is natuur-
lijk een geweldige aanbieding! 

25% korting op de hele rekening
tegen inlevering van deze coupon

RESERVEREN VERPLICHT
Geldig t/m 30 september 2019 op dinsdag, woensdag & donderdag

DE GROENE GALERIE

Pluktuindag zaterdag 27 juli
Aanstaande zaterdag 27 juli orga-
niseert De Sfeerstal haar jaarlijkse 
Pluktuindag van 10 – 17 uur. Met een 

mandje aan de arm en een schaartje 
in de hand is iedereen vrij om bloe-
men te gaan plukken die men mooi 

vindt. Er bloeien vele mooie soorten. 
De prijs van een vers geplukt boeket 
ligt zo rond de 6 à 12 euro. Ook kan 
men theekruiden plukken voor een 
vers kopje kruidenthee. Verder zijn 
er deze dag leuke kraampjes met 
diverse verkoop. Voor de kinderen 
is er de trampoline, de wip en de 
schommels.

Het Theehuis met terras met uitzicht 
over de bloementuin is geopend voor 
een drankje en huisgebakken lek-
kernijen of een huisgemaakte lunch. 
Kortom iedereen is van harte wel-
kom tussen 10 en 17 uur, de toe-
gang en het parkeren is gratis. Kijk 
voor meer info op: www.sfeerstal.nl.
De Sfeerstal, Hogendijk 5, Nieuw-
veen. tel. 0172-538642.


