GAY RESTAURANT

-FABULOUS
De naam van het restaurant -Getto- en de locatie -de Amsterdamse
Warmoesstraat- doen vermoeden dat het hier wel eens een, tja, bijzondere zaak zou kunnen betreffen.
En dat is het ook! Maar gelukkig niet in een gangster-hoedanigheid.
Er hangen gewoon gezellige discoballen aan het plafond, en mooie
schilderijen van Coco Chanel-meisjes aan de muur. De muziek van hitsensatie Lady GaGa staat op en er worden campy pin-up filmpjes op
een luxaflex geprojecteerd; ook gezellig.
Het is de ideale locatie voor een after-shopping of pre-party dinner
in het ‘pittigere’ gedeelte van de Nederlandse hoofdstad. En ook fijn;
je kan er na het eten gewoon de hele avond blijven hangen, want
eerlijk is eerlijk, Getto staat vooral bekend om zijn heerlijke cocktails.
(Probeer vooral de Funky Monkey!) Maar voordat je je daaraan waagt,
moet je natuurlijk eerst een goede bodem leggen.
Op de menukaart vind je naast veel -héél veel- cocktails en smakelijke salades ook nog eens burgers waarvan meerdere zijn vernoemd
naar bekende namen uit de Amsterdamse dragqueen-wereld. Naast
de Dolly Bellefleur en de Coco Coquette werd ook onze eigen Diva
Mayday geëerd met een naar haar vernoemde sappige burger.
Martijn begint met de ‘Mary poppers’; jalapeño pepers met kaas,
heerlijk gefrituurd in een krokant hoesje. Daan neemt gamba’s, die
hij binnen no time allemaal wegsmulde, en Yvette goes wild met haar
wilde mushrooms.

Tekst: Yvette Bax en Martijn Tulp

Tijd voor de volgende ronde. Martijn, een echte carnivoor zijnde,
gaat voor de entrecôte. Die is precies goed gebakken en overgoten
met een heerlijk sausje. Yvette probeert Martijn ondertussen steeds
af te leiden door hem te wijzen op dingetjes elders in het restaurant
(dinerende celebs enzo – we kwamen er Maik de Boer tegen die gezellig een praatje met ons kwam maken), zodat ze wat heerlijk knapperige potato wedges van zijn bord kan stelen. Daan gaat voor de
Diva Mayday-burger (met gegrilde kippenborst, bacon, geitenkaas en
honing-mosterd dressing), en kan tijdens het eten niet ophouden met
roepen: ‘Wat is Mayday toch heerlijk en sappig! Als ze in het echt
ook zo goddelijk smaakt…’ Oké, de Diva Mayday-burger is duidelijk
goedgekeurd…
Yvette stort zich ondertussen op een scampi-pasta; groene tagliatelle
met garnalen en heel veel knoflook, waar zij haar buikje bol aan eet.
Maar, er is altijd ruimte over voor een toetje! En zeker als dat toetje
een peren/chocolade-cheesecake is! Oef! Martijn heeft ook nog een
plekje ingeruimd en samen peuzelen zij hun cheesecakejes op.
Daan neemt de upside down-cake, wat een heerlijk appel-caramel
taartje blijkt te zijn, waar gulzige Martijn en Yvette ook nog stiekem
van meesmullen. Lekker, lekker, en nog eens; lekker!

GETTOFABULOUS
The name of the restaurant -Getto- and the location -the
Warmoesstraat in Amsterdam- suggest that, well, we
could be dealing with quite a special establishment here.
And that it is! But thankfully not in a gangster kind of way.

EN

Enjoyable disco balls hang from the ceiling and beautiful paintings by Coco Chanel
hang on the walls. Music by hit sensation Lady GaGa is playing and campy pin up
videos are projected on Venetian blinds; also enjoyable.
It’s the ideal location for an after shopping or pre party dinner in the ‘spicier’ part
of the Dutch capital. And also nice; you can just stay and hang around after your
dinner because, fair is fair, Getto is mainly known for its delicious cocktails. (Do
try the Funky Monkey!) But before you dare take one you should of course put in a
good bottom. On the menu, apart from lots -and lots- of cocktails and tasty salads,
you also find burgers of which more than one has been named after famous people
of the Amsterdam drag queen world. Besides the Dolly Bellefleur and the Coco
Coquette our own Diva Mayday was also honored with a juice burger that’s been
named after her.
Martijn starts with the ‘Mary poppers’; jalapeño peppers with cheese, deliciously
fried in a crispy cover. Daan orders prawns, which he all got down in no time,
and Yvette goes wild with her wild mushrooms. Time for the next round. Martijn,
being a real carnivore, goes for the entrecote. It’s baked precisely well and dowsed
with a delicious sauce. In the mean time Yvette tries to divert Martijn’s attention
by pointing out things elsewhere in the restaurant (like dining celebs – we ran
into Maik de Boer who came over for a little chat with us), so she can steal some
tasty crispy potato wedges off his plate. Daan orders the Diva Mayday burger (with
grilled chicken breast, bacon, goat cheese and honey mustard dressing), and all
through dinner can’t stop yelling out: ‘Oh how delicious and juicy is Mayday! If
she tastes this divine in real life…’ OK, the Diva Mayday burger has definitely
been approved…
In the mean time Yvette pounces upon a scampi pasta; green tagliatelle with shrimps
and lots of garlic, with which she fills her stomach. But there’s always room for a
dessert! Especially when that dessert is a pear chocolate cheesecake! Ooph! Martijn
has also reserved some space and together they munch away their cheesecakes.
Daan has the upside down-cake, which turns out to be a delightful apple caramel
pie, of which Martijn and Yvette also get a sly nibble. Delicious, delicious, and
again; delicious!

GETTO

PRIJZEN / PRICES:

Warmoesstraat 51, Amsterdam
Tel: 020-42 151 51
www.getto.nl

Voorgerechten vanaf / Starters from €4,Hoofdgerechten vanaf / Main courses from €10,25
Burgers / Burgers €12,Nagerechten vanaf / Desserts from €5,-
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