
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 19 juni 2020 
 

Tagliatelle met groenten, zalm en gamba’s + toetje 

€ 9,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Enkele weken geleden maakte ik melding van het gebruik van ovenreiniger als desinfecteringsmiddel 

tegen het virus dat ons al zo lang bezighoudt. U weet dat er na het testen van dit middel op mijn handen 

een branderig gevoel en rode huis ontstonden dat na enig afkoelen weer verdween. Het geval wil dat de 

producent van dit product op de hoogte is gebracht door een familielid van mij die toevallig de directeur 

kent van dit bedrijf. : 

Hier een verklaring van de fabrikant n.a.v. uw berichtje over het gebruik van onze onvolprezen Holly’s 

ovenreiniger met als voornaamste functie het ontvetten van afzuigkappen e.d. 

Het spijt mij dat uw broer Henk, bekend staand als de topkok van de T.T.streek, minder goede ervaring 

heeft met de minder bekende maar op zich uitstekende werking van dit product als bacterie- en 

virusdoder. 

Wel zijn daar enige voorzorgregels aan verbonden waarvan de voornaamste is: de bacterieën en 

virussen moeten eerst gevangen worden om ze daarna in een glazen pot te doen en deze pot dan tot de 

rand te vullen met ovenreiniger – dit omdat deze rekels zich anders vastklampen aan de rand – en de 

pot goed afsluiten. Dan ongeveer een half uur goed schudden en als de vloeistof van kleur veranderd is 

van rood naar diepblauw is het tijd om een fles champagne open te maken en te proosten op het 

behaalde succes. 

Overbodig om erbij te zeggen dat de ontvetter niet geschikt is om rechtstreeks op de huid aan te 

brengen want u begrijpt dat de werkzame stof geen onderscheid maakt tussen roestvrijstaal en 

lichaamsoppervlakken en in beide gevallen z’n uiterste best doet om de koper van dit product tevreden 

te stellen. Dat  de huid dit minder geslaagd vindt en protesteert in de vorm van een pijnlijke 

branderigheid moge duidelijk wezen. 

Zo was er ook eens een diëtiste die meende dat dit product ook wel eens geschikt kon zijn om bij haar 

cliënten op de iets te volle lichaamsvormen aan te brengen. Het verdween als sneeuw voor de zon, niet 

de vormen maar haar klantenbestand. 

Na een cursus gevaarlijke stoffen werkt ze nu als verkoopmanager bij een grote chemische fabriek. 

Het verheugt mij dat Henk weer volledig hersteld is en ik spreek de wens uit dat hij de opgelopen 

financiële schade van het Coronavirus dubbel en dwars weer terugverdiend. 

Gezien het heerlijke menu en de prijs die Henk daarvoor vraagt moet dat ongetwijfeld gaan lukken, 

alhoewel ik de verdubbelaar (niet voor het menu maar voor de prijs!) in zou zetten om er een beetje de 

vaart erin te krijgen. 

Groeten aan u allen  

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


