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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok 
of gediplomeerd keurmeester, 
maar weet wél precies wat hij 
lekker vindt. Daarom is hij re-
gelmatig te gast bij diverse res-
taurants in de (wijde) regio en 
maakt hij ons deelgenoot van 
zijn culinaire ervaringen.

Venezia Wilnis

Italiaans-Turkse combi
Eindelijk is het dan zomer en ik ben helemaal in vakantiestemming als 
ik de Wilnisser Dorpsstraat in rijd, waar op nummer 32 Ristorante – 
Pizzeria Venzia gevestigd is. 

tekst en foto’s patrick hesse

Hun fl yer belooft een restaurant 
met een prettige atmosfeer, waar 
je lekkere pizza’s, pasta’s en Turkse 
gerechten kan eten. Een opmerke-
lijke combinatie. Ik heb mijn collega 
Michael Reuling meegenomen; we 
hebben belangrijke zaken te be-
spreken omtrent de volgende serie 
autotesten, die binnenkort zal worden 
uitgebreid met boottesten (primeur!) 
en ja, dan kan je toch het beste werk 
met werk combineren. We worden 
buitengewoon vriendelijk begroet 
door de jonge deerne Eveline. Deze 
vrolijke jongedame is vanavond onze 
gastvrouw en geloof me, we hadden 
het slechter kunnen treffen. 

We maken ook kennis met Mehmet 
en de chef-kok Ismail. De heren 
bestieren nu zo’n vier maanden dit 
gezellige dorpsrestaurant. Het leuke 
is, dat gezien de afkomst van de heren 
het niet alleen mogelijk is om Itali-
aanse gerechten te bestellen, maar 
ook gerechten uit de Turkse keuken.
Michael en ik besluiten voor een com-

binatie te gaan: Kip Sote, gesneden 
kip met tomaat, carliston, ui, patat en 
salade. Let op: Sote heeft niets met 
saté te maken; wie niet goed leest 
verwacht satésaus bij dit gerecht, 
maar die hoort er dus niet bij! Wél 
een heerlijke, zachte tomatensaus. 
Er komt een rechaud op tafel, met 
daarop een schaal heerlijk gegrild 
vlees, een lekkere salade en een groot 
bord uitstekende friet.
Inmiddels druppelt het lekker vol in 
het nette en schone restaurant, dat is 
getooid met mooie muurschilderingen. 
Verwacht geen chique bedoening hier; 
voor een relatief laag bedrag krijg je 
hier gewoon een uitstekende maaltijd 
of een lekkere pizza, die bovendien 
ook bezorgd kan worden of afgehaald 
als u toch in de buurt bent. De mannen 
van Venezia zijn niet zo moeilijk en 
willen u graag van dienst zijn. 
Na het prima smakende eten heeft Is-
mail nog een verrassing in petto: in de 
vorm van een nagerecht Baklava met 
roomijs, een traditioneel Turks dessert. 
Wanneer Eveline het komt serveren 
grapt ze: “Ik hoop voor jullie niet dat 
jullie tandarts zo binnenkomt!” Tijdens 
deze overheerlijke mierzoete traktatie 
betrap ik mezelf erop, onbewust toch 
de ingang in de gaten te houden.

Michael en ik nemen nog even onder 
het genot van een bak koffi e de 
menukaart door en zien ongeloofl ijk 
veel mogelijkheden staan: pizza’s, 
calzone’s, salades, tapas en voorge-
rechten, kortom de keuze is enorm. Ik 
zoek Ismail nog even op in de keuken, 
waar hij mij nog even de kunst van 
het pizza bakken toont. Zo te zien is 
dat dik in orde. Na een vriendelijk af-
scheid moet ik Ismail plechtig beloven 
snel terug te komen om de pizza’s te 
proeven en eerlijk gezegd, hoe kan ik 
dat nou weigeren?

Ristorante Pizzeria 
Venezia
Dorpsstraat 32 Wilnis
Tel. 0297 254080 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 
16.00- 22.00 uur

Bezorgtijden: 
dinsdag t/m zondag 
17.00- 22.00 uur

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag Gesloten 

Aanbieding is geldig van 25-06-2010 t/m 29-06-2010 2010.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. 

Week 25 en 26 2010 

500 GRAM 

Entrecote 
rundvlees 

Barbecue  
 voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist. 

5.49 
8.25 


