Afhaalmenu
vrijdag 8 november 2019

Wrap gevuld met kip en groente, friet + een toetje (vruchtenbavarois)
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Bezoek
Deze week kregen wij bezoek van twee mannen die beweerden dat ze van de Keuringsdienst
voor Waren waren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het
eten veilig is. Aldus de boodschap op hun website. Het is een goede zaak dat hier op gelet
wordt. Dus na legitimatie konden de heren hun gang gaan. Met zaklichten aan openden ze alle
koelkasten om te kijken of zich hier ongewenste rariteiten ophielden. Nu wil het geval dat wij
wekelijks alle koelkasten leeg halen en schoonmaken dus hier werd behalve de reguliere
producten niets opmerkelijks gevonden. Of ik ook het weekformulier hygiëne kon laten zien. Dat
kon ik niet. Officieel moet ik iedere week alle koelkasten temperaturen en dit noteren op een
weekformulier hygiëne. In het verleden heb ik dit wel bijgehouden maar de laatste twee jaar is
dat er wat bij ingeschoten. Toen ik dat nog wel deed vulde ik die formulieren ook wel eens
toekomstig in. Dat wil zeggen dat ik dan de temperaturen van de volgende twee maanden uit
mijn duim zoog. Dit mag niet. Ik ben er gewoon een keer mee opgehouden toen ik de zin er niet
meer van in zag. Nu was ik dus goed aan de beurt. Enige coulance werd in acht genomen.
Slechts een waarschuwing en beterschap beloven. Vanaf heden hou ik het dus weer wekelijks
bij. Ook kreeg ik een formulier aangereikt waarop de allergenen staan vermeld die door de
Europese Commissie zijn vastgesteld. Ei, gluten, lupine, melk, mosterd, noten, pinda’s,
schaaldieren, selderij, sesamzaad, soja, vis, weekdieren en sulfiet. Bij ieder gerecht dat wij
serveren moet in 2020 vermeld staan welke van deze allergenen aanwezig zijn in het gerecht.
Doe ik dat niet dan slepen ze mij voor het gerecht. Dus…. Hebben we mooi wat te doen. Het zal
allemaal wel nodig zijn die regels. Oh ja, een stopcontact in de keuken was een beetje bruin
uitgeslagen. Die mocht er wel even af en schoongemaakt worden. Hadden ze toch nog iets
gevonden.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

