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HMMM	MET	HESSE... Door Patrick hesse

Ron’s Vis van de Dag Ouderkerk aan de Amstel 

Visfestijn aan het kerkplein
 
Vorig jaar februari was ik hier ook en net als toen is mijn jonge tafelgenoot Youri Lieberton. Toen de naam 
Ron Blaauw viel, wist ik dat hij vanavond mijn tafelpartner moest zijn. Deze jonge entrepreneur weet na-
melijk bijzonder eten op waarde te schatten. Hadden we beiden voor de deur nog een soort déjà vu, zodra 
we drempel over stappen is daarvan geen sprake meer. Het etablissement heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Aanvankelijk denken Youri en ik nog dat Den Blijker met zijn nichterige vriend Reimers langs 
zijn geweest. Maar Ron is meer dan creatief genoeg om op zijn eigen ingenieuze en authentieke manier iets 
geweldigs neer te zetten. En aan onze reactie te merken is dat meer dan gelukt. 

Het ietwat klassieke, huiskamer-
achtige interieur heeft plaats ge-
maakt voor frisse zwart/wit locatie, 
die meteen een ongedwongen sfeer 
oproept. We worden hartelijk ont-
haald door maître Joris Sonneberg, 
die in een designer spijkerbroek 
en fris overhemd de ongedwongen 
sfeer benadrukt. “Wat een veran-
dering, hè?” reageert Joris op onze 
verbaasde gezichten. “Willen jullie 
lekker op het terras zitten?” Graag!

Dat dit een totaal ander soort 
restaurant is geworden, had ik al 
kunnen lezen op de website. Ron 
reist de hele wereld af voor de lek-
kerste gerechten en recepten, maar 
als hij met vrouw en kinderen uit 
eten gaat, hoeft het helemaal niet 
zo ingewikkeld. Een lunch of diner 
met passie klaargemaakt, samen 
met een goed glas wijn en dat alles 
voor een nette prijs. Ron's Vis van 
de Dag is dan ook een plek gewor-
den waar hij zelf graag komt met 
familie en vrienden. Lekker infor-
meel, even binnenlopen, aperitiefje 
drinken en dan genieten van vis, 
schaal- en schelpdieren. Heerlijke 
wijnen, goed eten en vlotte service. 
Noem het de klassieke bistro in een 
nieuw jasje. Ron's Vis van de Dag 
is geïnspireerd door de Spaanse 

keuken. Vis op de plancha, fruits 
de mer zoals oesters, schelpdieren 
en scheermessen. Van inktvis tot 
kaviaar en alles wat daar tussen zit. 
Uiteraard  hebben ze natuurlijk ook 
mooi vlees: US steak van de Weber 
houtskoolgrill. En... zelfs aan een 
kindermenu is gedacht.

Ideaal zo op het plein, we kunnen 
alles overzien en de auto staat 
50 meter verderop op de riante 
gratis parkeerplaats (blauwe schijf 
zone). We krijgen meteen een kan 
koel bronwater en een heerlijk 
frisse champagne. De originele 
menukaart is uiteraard helemaal 
in huisstijl en is zowel modern, 
simpel en doeltreffend van opmaak. 
Zowel Youri als ik zijn erg visueel 
ingesteld (kan ook niet anders ge-
zien ons vak) en kunnen alleen de 
huisstijl van Ron’s Vis van de Dag 
al buitengewoon waarderen. Maar 
we zijn natuurlijk gekomen voor de 
gerechten die er op staan. Het is 
echter moeilijk kiezen dus besluiten 
we dat maître Joris ons mag ver-
rassen. Zoals later zou blijken een 
juiste beslissing...

We beginnen met tapas; in korte 
tijd staat onze tafel vol met alle-
maal kleine bordjes en kommetjes. 

Gevuld met scheermesjes, mos-
selen, vongole, krokante inktvisjes, 
octopus met chorizo, gefrituurde 
garnaaltjes, gemarineerde ansjovis 
en Pata Negra. Als u regelmatig 
mijn stukjes leest, weet u dat ik een 
echte carnivoor ben, maar vanavond 
ga ik helemaal voor de vis en zal 
blijken dat er een wereld voor me 
open gaat. Dit is optimaal genieten. 
Het terras druppelt langzaam en 
gezellig vol met mensen van diverse 
pluimage. Ron's visie over laag-
drempeligheid slaat volledig aan. 
Helaas gooit het weer roet in het 
eten (regen in de glazen) en ver-
plaatsen we ons naar het gezellige 
restaurantgedeelte waar we kunnen 
gaan genieten van onze volgende 
dis: voor Youri zwaardvis met pap-
padum, gember en wasabi-mayonai-
se (alleen voor de uitvoering al een 
10+) en voor mij een verrukkelijke 
frisse garnalencocktail. Ook deze 
gerechten smaken hoogwaardig, 
zeker in combinatie met een door 
Joris uitgezochte witte Chardonnay 
van Olivier Lefl aive (Chablis ‘Les 
Deux Rives’).

In deze ongedwongen sfeer keuve-
len Youri en ik over van alles, maar 
vooral over de vorderingen van de 
bouw van de nieuwe locatie van A- 

side media, waarvan de voltooiing 
gepland staat begin 2012. 

Het is tijd voor het hoofdgerecht. 
Joris koos voor het daggerecht: 
Schol, dus letterlijk Ron’s Vis van de 
Dag. Wederom kan ik me volledig 
vinden in de beslissing die Joris 
heeft gemaakt. Inmiddels wordt het 
al aardig laat, maar voordat we op-
stappen verleidt Joris ons nog met 
een dessert. Voor mij een verruk-
kelijke citroentaart en voor Youri 
heeft Joris een chocoladebombe 
met Baileys en roomijs in petto. 
Hoe gaan we dit uitleggen aan 
onze fi tnessbegeleider Freek? We 
besluiten er met geen woord over te 
reppen en hopen dat u het ook niet 
doorvertelt.

Ron’s Vis van de Dag is een wal-
halla voor iedere pescotariër, maar 
ook een doorgewinterde carnivoor 
als ik kan hier zijn hart ophalen: 
formidabele gerechten gezellige 
ongedwongen sfeer (je voelt je als 
een vis in het water) en dit alles 

Ron’s Vis van de Dag
Kerkstraat 56
1191 JE Oudekerk aan de 
Amstel
www.ronsvisvandedag.nl 

Dinsdag t/m vrijdag lunch van 
12.00 - 14.00u
Dinsdag t/m vrijdag diner van 
18.00 - 22.00u
Zaterdag diner van 
18.00 - 22.00u
Zondag doorlopend van 
12.00 - 20.00u

Op maandag zijn wij gesloten.
Bel ons even op als je komt, ons 
nieuwe nummer is 020-496 58 
48.

voor een buitengewoon vriende-
lijk prijs (driegangen keuzemenu 
voor 35 euro). Mijns inziens vaart 
Ron Blaauw met Ron’s Vis van de 
Dag een juiste koers!


