Brave Hendrick is terug!
LISSERBROEK – Brave Hendrick is terug! De nieuwe uitbaters Gert Vuijk en Renée van
Wittmarschen hebben het etablissement zijn vertrouwde naam teruggegeven. Tegelijkertijd
introduceren zij een nieuw concept, waarvoor zij het voormalige eetcafé hebben omgetoverd tot
een sfeervol restaurant. Afgelopen woensdag heeft Brave Hendrick zijn deuren officieel geopend.
De menukaart vertegenwoordigt prachtige gerechten à la klassieke Franse keuken met een
Spaanse knipoog. Vooraf kan men genieten van een aperitief met tapas aan de gezellige bar, waar
men net zo welkom is voor een smakelijke daghap.
Ondanks de coronacrisis hebben Gert Vuijk en Renée van Wittmarschen er alle vertrouwen in Brave
Hendrick naar een hoger peil te kunnen tillen. “Alles is goed geregeld en de ruim opgezette
tafelindeling doet niets af aan de rustieke sfeer van het restaurant” zegt Gert. “We willen onze
gasten verrassen met een culinaire beleving van hoog niveau in de unieke omgeving van pensionstal
De Dijckhoeve. Want waar nog meer kun je genieten van onze specialiteiten zoals sliptong of een
luxe Tournedos met 1e rang uitzicht op een mooie dressuuroefening of dressuurwedstrijd? En vooraf
natuurlijk Champignons op Toast met een vleugje grandeur van vroeger of Escargots. Onze
menukaart presenteren we op ludieke wijze levensgroot. De service is hoog en volgt de etiquette.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een avondje culinair genieten.”
Renée vult aan dat het tevens de wens is de drempel laag te houden. “De bar met het eetcafé
bevinden zich naast het restaurantgedeelte. Heel praktisch voor restaurantgasten die hier eerst een
aperitief willen gebruiken en vanwege het informele karakter ook heel toegankelijk voor degenen die
hier hun paard stallen of passanten. Een smakelijke daghap kost slechts 9 euro en 11,95 euro voor
een uitstekende biefstuk van 200 gram met jus en een witte boterham is een absolute bodemprijs.
Als borrelhap worden er geen kaas of worst geserveerd, maar heerlijke Spaanse tapas.”
Bij zonnig weer kan ook worden uitgeweken naar het terras en nu geadviseerd wordt thuis met niet
meer dan zes personen een feestje of verjaardag te vieren is de Hooiberg wellicht een alternatief.
Hier kunnen grotere groepen coronaproef worden ontvangen. Parkeerruimte is er in overvloed en
ook attenderen Gert en Renée nog op de nieuwe aanlegsteiger aan de Ringvaart. “Dit maakt dat
Brave Hendrick bereikbaar is per boot, fiets, auto, te voet en te paard. Zeven dagen per week is Brave
Hendrick geopend vanaf 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op Facebook @Brave Hendrick.“
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