
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 5 juni 2020 
 

Schnitzel met champignonroomsaus gebakken aardappelen en salade plus 
een toetje 

€ 9,00 
 

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

 
 

Eindelijk 

Ja hoor, na twee en halve maand weer een echt menu. Afgelopen tweede pinksterdag zijn we bezig 

geweest met de voorbereidingen voor de week die er op volgde. Deze week dus. We mochten weer 

open. Wel met allemaal regels die we van bovenaf hebben opgelegd gekregen. Als dat geen goed 

Nederlands is. Zo niet, dan niet. Dinsdagmorgen heb ik nog handgel geprobeerd te bemachtigen. Overal 

uitverkocht. We moeten dat spul bij de voordeur neerzetten om de gasten de gelegenheid te geven hun 

handen te ontsmetten. Nu vond ik nog een spuitflacon met ovenreiniger. Ik kan u mededelen dat geen 

enkel virus is opgewassen tegen dit sterke reinigingsmiddel. Ook bleek dat zelfs mijn handen niet waren 

opgewassen tegen dit spul. Na het eerst zelf gebruikt te hebben kwam ik er achter dat het vreemde 

vlekken achterlaat op de handen met een naar branderig gevoel. Ik heb twee uur met mijn handen in 

koud water gezeten. Hierna brandzalf er op gedaan. Je ziet er niets meer van. Wel heb ik de 

ovenreiniger direct weer weggezet. Wel goed spul. Voor de oven dan. 

Inmiddels hebben we originele handgel bij de deur staan.                                                

Afgelopen woensdag kwam er een mevrouw met een grote bos bloemen de zaak inlopen. Ze moest de 

bloemen afgeven aan Henk Berghuis. Ik stak onmiddellijk mijn vinger op. Van wie kreeg ik deze 

prachtige, vast niet goedkope bos bloemen? Er zat wel een kaartje bij met de tekst:                                                                                                                                     

Weer Open! “Want waar normaal gesproken iedereen naar snakt, is een receptie of een praatje met de 

buren. Een samenzijn aan tafel of in de late uren. Dus om het kort te zeggen menselijk contact.”                                                                                                                      

Geen afzender behalve dan van Fleurop. Of ik de bloemen wel uit het emmertje wilde nemen want de 

bezorgster wilde er graag weer vandoor. Met het emmertje. Wie moet ik hiervoor bedanken?   

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


