
Kom bij ons Resto-ricus op 1 oktober jl.



Om 15:00 uur kwamen 29 leden van de KBO Bernadette bijeen in het Restaurant “Resto-ricus” aan de

Markt voor een verrassingsmenu georganiseerd door de activiteitencommissie, Gerrie van Liempt, Diny

Claassen, Mieke Jacobs en Miny Verhoeven.

Er hadden zich meer personen opgegeven maar enkelen moesten vanwege de vernieuwde coronamaatregel helaas 
afgebeld worden.

We werden heel hartelijk ontvangen door de eigenaar en zijn personeel in de bovenzaal waar de tafels en stoelen 
waren opgesteld zoals thans door de overheid is voorgeschreven. Na ons aangemeld te hebben konden we een plaats 
kiezen.

Het verrassingsmenu bestond uit heldere groentesoep met brood en kruidenboter, gevolgd door twee stokjes Saté 
met kroepoek en een zacht broodje. Het hoofdgerecht bestond uit heerlijke Franse frietjes met mayonaise, gemengde 
frisse sla en een schoteltje gebonden hachee. De smaakpapillen bliezen de loftrompet. Tekorten werden onmiddellijk 
aangevuld. Na de maaltijd werd koffie of thee geserveerd en werden wij nog eens extra verrast door de eigenaar met 
een bekertje heerlijk roomijs. De tafelgesprekken waren zeer levendig aan het geluid te horen en de 
vriendschapsbanden werden aangehaald.

Als ik namens allen mag spreken, gaat onze dank uit naar de vriendelijke eigenaar en het zeer correcte en vriendelijke 
bedienend personeel en het keukenpersoneel dat alles voor ons bereidde. Ook aan de leden van de activiteiten-
commissie die dit alles weer voor ons op een meer dan voortreffelijke wijze georganiseerd 
hebben.tiviteitencommissie, Gerrie van Liempt, Diny Claassen, Mieke Jacobs en Miny Verhoeven.

Een aanrader: maak bij gelegenheid eens gebruik van een lunch “het twaalf uurtje”. Voor maar € 8,25 krijgt u 
geserveerd: 3 sneetjes brood ham/kaas, kroket en gebakken ei en 1 kopje koffie of thee. Pas goed op u zelf en op 
allen die u lief en dierbaar zijn, blijf gezond en houdt u aan de coronaregels. Met hartelijke groet, 

Wim Elgers collega-lid. 
















