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Hmmm
met Hesse

tekst en foto's patrick hesse

We kiezen ervoor in de serre te gaan zitten, lekker bij de romantische haard. Nee, we doen 
vanavond niet aan ‘male bonding’, maar ik ben gezellig met collega Peter Bakker op bezoek 
bij het vernieuwde Kokido ‘Kip&Ribs’ in Mijdrecht. Als echte die-hard Carnivoren een must 
voor Peter en mij. Toen ik vorige week op vakantie was, had Peter al een voorproefje geno-
men en een spareribmenu laten thuisbezorgen door Kokido’s eigen bezorgdienst. Aan zijn 
enthousiasme hierover onderweg naar de Mijdrechte Zuwe mag ik concluderen dat mij wat 
te wachten staat. 

Kokido Kip&Ribs

Best of both worlds

We maken kennis met Rogier Wiersma, de 
nieuwe mede-eigenaar van Kokido die de zaak 
volledig runt. Rogier heeft de liefde voor ho-
reca in elke vezel van zijn lichaam zitten. Niet 
alleen heeft hij vanaf zijn prille jeugd horecae-
rvaring, maar ook had hij 14 jaar lang zijn eigen 
horeca-uitzendbureau, waarin hij vaak bij grote 
evenementen zelf bijsprong. De juiste man op 
de juiste plaats dus. Sinds 1 april zwaait hij de 
scepter over Kokido en er zijn flink wat dingen 
veranderd. Wat gebleven is (gelukkig) het uiterst 
gezellige en originele interieur, waar veel liefde 
en tijd in gestoken is. 

Vooral de kaart heeft wat uitbreidingen gekre-
gen en, zoals de naam al doet vermoeden, heeft 
naast kip ook de sparerib een hoofdrol gekre-
gen. Een uitstekende keuze. Peter en ik zitten 
flink te wikken en te wegen wat te nemen. Ro-
gier komt met een meesterlijke oplossing: een 
proeverij van alle voorrechten in het klein en als 
hoofdgerecht een combinatie van spareribs en 
kip. 
Tegen zoveel redelijkheid gaan wij natuurlijk niet 
in en met een mooie avondzon op onze bol aan-
schouwen we de avondspits op de N201. De 
serre is zo goed geïsoleerd dat we in alle stilte 
kunnen genieten. 

Daar is inderdaad het zeer aantrekkelijke voor-
gerecht, met onder andere Kip-avocadocock-
tail; malse stukjes kipfilet, avocado, op een bed-
je van sla, met milde kerriedressing en krokante 
kentang en cashewnootjes. Kokido tonnato; 
dun gesneden kiprollade met tonijnmayonaise, 

tomaat, rode ui, augurk, bieslook, pijnboompit-
jes en ruccola, Kokido's variant van de bekende 
vitello tonnato. Stokbrood-kruidenboter, vers 
afgebakken rustique baguette met een knappe-
rig korstje. Crispy chickenfingers & rauwe ham; 
Kokido's  eigen krokante chickenfingers geser-
veerd met rauwe ham en frisse zoetzure chut-
ney van mango en een heerlijk kippensoepje. 

Voor de liefhebbers van lokaal bier heeft Kokido 
Rechthuis Blond koud staan, zo laat Rogier we-
ten zodra Peter en ik een frisdrankje bestellen. 
Altijd goed om te weten natuurlijk. En dan is het 
tijd voor het hoofdgerecht: de spareribs komen 
uit eigen keuken en hebben een door Kokido 
zelf ontwikkelde geheime marinade. Zodra alles 
op tafel staat zijn Peter en ik even stil. Wat een 
heerlijkheden en ik moet toegeven: het water 
loopt me in de mond. 

We beginnen met de kip die Rogier met zijn 
Chef via een simpele maar doeltreffende metho-
de gegrilld, waardoor hij lekker mals blijft en niet 
uitdroogt. Ik kan niet anders stellen dan dat dit 
een gouden greep is, want wat is hij lekker mals! 
En dan de spareribs, het vlees valt gewoon van 
het bot en de heerlijke marinade, Peter heeft 
niets te veel gezegd, verrukkelijk gewoon. Wij 
mogen alle sausjes uitproberen. Ook prettig is 
dat de friet, appelmoes en de frisse salade met 
'roze' dressing gewoon bij het gerecht zitten 
(dus niet meer apart betaald moeten worden). 
Alleen de sausjes zijn extra en die kan je dan 
ook zelf kiezen of variëren. 
Kip & Ribs, ik vind het een briljante combinatie 

en best of both worlds. Omdat wij bij uitzonde-
ring een combinatiegerecht geserveerd kregen, 
hebben er een hele ‘kluif’ aan. Maar we laten 
ons niet kennen en is het ook onweerstaanbaar. 

Gelukkig is er nog wat ruimte voor een dessert.  
Alleen hadden we niet gerekend op een Grand 
Dessert; een combinatie van diverse nagerech-
ten. We proeven van alles wat, want zelfs voor 
ons is dit erg veel. De diverse ijssmaken en de 
cheesecake, gecombineerd met een brownie en 
slagroom worden wederom vergezeld door een 
aantal sauzen waaronder chocolade-, caramel- 
en vanillesaus. 

Bij een lekker bakje koffie praten we nog even 
met Rogier, die klaar is voor de toekomst 
en u hartelijk zal verwelkomen in zijn Kokido 
Kip&Ribs. Ons zal hij vaker terugzien, want het 
eten is voortreffelijk, de mensen gastvrij en met 
de ambiance zit het ook snor, plus een prima 
prijs/kwaliteit verhouding. Dus wat wil een mens 
nog meer...

Kokido Kip&Ribs
Mijdrechtse Zuwe 2, Mijdrecht
0297-250256
info@kokidokip.nl
www.kokidokip.nl

3e Beursvloertaart gaat naar Walraven B.V.

“Je zorgt voor elkaar, als je bij elkaar 
in de buurt woont!” 
Maandagmorgen jl. werden medewerkers van Wal-
raven B.V. verrast met de Hema Beursvloertaart van 
de Week. Leon Raadschelders nam de taart in ont-
vangst. Op de vraag waarom Walraven B.V. meedoet 
aan de Beursvloer is zijn antwoord: “Het is belangrijk 
dat je als bedrijf je lokale netwerk steunt. Dat is voor 
Walraven bijna een tweede natuur. Je zorgt voor el-
kaar, als je bij elkaar in de buurt woont. Bovendien is 
het erg leuk om iets voor elkaar te betekenen.”
Walraven B.V. is een van de bedrijven die zich al 

hebben aangemeld voor de Beursvloer op 10 okto-
ber a.s. Wilt u ook meedoen aan de Beursvloer op 
10 oktober én kans maken op een heerlijke Beurs-
vloertaart? Schrijf uw bedrijf, vereniging of stichting 
dan snel in. Hoe sneller u inschrijft, hoe groter de 
kans dat wij binnenkort bij u op de stoep staan met 
die overheerlijke Beursvloertaart.
De Beursvloer is op 10 oktober van 16.30 tot 18 uur 
in het Gemeentehuis in Mijdrecht. Meer informatie en 
aanmelden? Kijk op www.derondeveenseuitdaging.nl


