Onthaastend uitzicht vanaf het terras van het Ankeveense restaurant 1244

Een aangename verrassing
iet zo lang geleden
kreeg restaurant 1244 open sinds oktober - al een aardige
beoordeling in de rubriek Over de
Tong. We zijn dan ook heel benieuwd hoe het terras door deze
test komt.
Het landelijke ritje naar Ankeveen
is in elk geval al geen straf. Met het
dak omlaag genieten we van de
wind door onze haren, de ooievaars
in het weiland en de karakteristieke pandjes bij binnenkomst van
het turfdorp.
Naast het restaurant is nog een
parkeerplekje vrij. Van daaruit
lopen we naar het terras. Gebrek
aan ruimte hebben ze hier niet, er
is zelfs nog een lager gedeelte dat
direct grenst aan de Ankeveense
Plassen. Onnodig te zeggen dat het
uitzicht (water, groen, vogels) buitengewoon fraai is. Het onthaasten
kan wat ons betreft beginnen!
Het is niet druk op het terras,
maar het weer is dan ook een beetje onbestemd; zon, wind en wolken wisselen elkaar af. We gaan
dan ook iets uit de wind zitten. Dat
doen we op comfortabele metalen
stoelen, die het prima afkunnen
zonder kussentjes. Het tafelblad is
schoon, zout- en pepermolen ge-

Score
De terrassentest van De Gooien Eemlander wordt deze
zomer voor de achttiende keer
gehouden. Op welk terras
zitten we er relaxed bij, waar is
de bediening vriendelijk en
waar is toiletbezoek alleen bij
hoge nood aan te raden?
Vandaag:IZestaurant 1244
Sfeer:
7
Bediening:
8
Hygiëne:
8
Eten:
7
Prijs-kwaliteit: 7,5
Cijfer:

7,5

Garnalenkroketjes met citroenmayonaise.

vuld. Een jonge, alleraardigste
serveerster verschijnt al snel aan
onze tafel. We bestellen een verse
jus d'orange (3) en een Coca Cola
Zero (2,40). Die laatste wordt aan
tafel ingeschonken. Het sinaasappelsap had iets kouder gemogen,
maar is wel vers.
De menukaart bestaat uit een
klembord met A4-tjes. De serveerster laat weten dat we ook van de
dinerkaart mogen bestellen. Het

lunchgedeelte is prettig overzichtelijk. Een serie aangeklede broodjes
(carpaccio, hete kip, tonijnsalade)
en soepen (Tom Kha Kai, uiensoep)
en een 2244'fle (uiensoep, kroket en
tonijnsalade). We bestellen garnalenkroketjes (9) en de gehaktbal uit
eigen keuken (7,5o). De jongedame
vraag of we bij die laatste wit of '
bruin brood willen hebben en '
vraagt of het goed is als er stok- '
brood bij de kroketjes wordt geser-

veerd. We maken nog even een
praatje over de vier platanen op het
terras, waarna ze de bestelling gaat
doorgeven. Even later komt ze
terug met papieren servetten en
bestek. Intussen onderwerpen we
dames- én herentoilet aan een
inspectie. Niets op aan te merken.
Binnen afzienbare tijd arriveren
onze lunchgerechten, beide zijn
mooi opgemaakt en zien er smakelijk uit. Dat zijn ze ook, al is de

gehaktbal een tikje aan de zoute
kant. Maar hij is overduidelijk
huisgemaakt. Ook de begeleiden
(separaat) geleverde pindasaus is
lekker pittig - niet de standaard
gladde saus die je bij de gemidch
de snackbar krijgt. De drie garna
lenkroketjes zijn mooi van form
en voorzien van een aantrekkelij
licht gefrituurd korstje. Erbij koi
frisse citroenmayonaise. Op beid
borden een bolletje aardappelsat
de. We bestellen een glas witte
huiswijn (Verdejo, 3,50). De serveerster vraagt of we daar een gk
water bij willen. Top!
Klein minpuntje is het langdu
gerommel van flessen in het hok
naast het terras. Maar dat mag d<
pret zeker niet drukken. We hebben het prima naar onze zin, het
eten is goed en de bediening gas!
vrij. „Als ik hier in de buurt zou
wonen zou ik hier vaker komen"
merkt onze tafelgenoot op. En ct
sluiten wij ons bij aan.
We besluiten met een koffie
(2,30) en een cappuccino (2,5o).
Lekkere koffie en een cappuccinc
met een mooie dikke schuimlaag
Zonder figuurtje, maar dat vindt
onze tafelgenoot geen gemis. We
rekenen 30,20 euro af en dat was
lunch beslist waard.
Simone Stevens

