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TERRASSENTROFEE 2017

Voor de Terrassentrofee 2017
bezoekt en beoordeelt deze krant
wekelijks twee terrassen in de regio.
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Adres: Rijnplein 17,
2405 DB, Alphen
Internet: grandcafedezaak.nl
Openingstijden: Zondag en maandag van
12.00-23.00 uur; dinsdag t/m donderdag van
10.00-00.00 uur; vrijdag
en zaterdag van 10.0001.00 uur.

Sabine Vonk (20, links) en haar vriendin Tamara Demo praten bij op het terras van Grandcafé De Zaak. FOTO PETER FRANKEN

Altijd reuring
bij de Alphensebrug
Grandcafé De Zaak. Een terras aan het water heeft automatisch aantrekkingskracht. Zeker bij de Alphensebrug is er altijd wel iets te zien. Misschien is het op het
terras van Grandcafé De Zaak aan het Rijnplein in Alphen daardoor aanzienlijk
drukker dan bij de concurrenten aan datzelfde plein.
Bert van den Hoogen

Tussenstand

ls ik net na 12.00 uur aankom, zitten er her en der
wat gasten. De loungesets zijn in ieder geval gevuld. Ik kan kiezen voor
een tafel 30 meter van het restaurant,
maar die meters lopen wil ik de bediening niet aandoen. Dus kies ik
voor een terras aan het water, onder
een parasol die later als paraplu dient.
Terwijl ik plaatsneem, zie ik dat
twee jachtjes voor de brug liggen te
wachten. Op aandacht van de serveerster hoef ik niet te wachten. Ik
bestel een cappuccino (€ 2,40). Die
krijg ik na de menukaart. Dit is een
indrukwekkend boekwerk met een
aanbod van maar liefst 37 verschillende lunchgerechten als broodjes,
salades, soepen, uitsmijters en tosti’s.
Het 12-uurtje van soep met belegde
broodjes is 10,50 euro. De belegde
broodjes, warm of koud, zijn niet
duurder dan 8,50 euro. De pulled
pork is met 10 euro de duurste special. Voor de meest uitgebreide uitsmijter ben je 7,50 euro kwijt. Ik kies
de special clubsandwich vis met de
omschrijving ‘een mond voor gerookte zalm, tonijnsalade, rode ui, tomaat, komkommer en wasabi-mayonaise’.
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Het wachten is nu echt begonnen.
Niet voor mij, maar voor de zoetwaterschippers. Bij de twee jachtjes
heeft zich een jacht gevoegd met de
pretentie een ligplaats in Saint-Tropez te hebben. Het maakt geen indruk op de brugwachter. Een vrachtschip van zo’n 30 à 40 meter wel.
Bij de brug begint het ritueel van
een waarschuwende bel, voetgangers
die nog net onder de neergaande
slagbomen doorglippen, auto’s die
hun motor afzetten en jachten die
vaart maken om niet vermorzeld te
worden door het opkomende vrachtschip. Operatie ’brug open’ heeft zeker 200 voetgangers en een rij auto’s
opgehouden.
Of de timing van de keuken erop is
afgestemd: kort na het schouwspel
komt een vol bord met daarachter
een serveerster mij tegemoet. Die
omschrijving ’een mond voor’ kunnen ze beter veranderen in ’een
mond vol’. Aan houten spiesen zijn
stevige bruine boterhammen met
daartussen vis, dressing en groen
aaneengeregen. Het is opgedeeld in
twee sets van drie sneeën die makkelijk in de hand te nemen zijn. Met
wat acrobatiek van de kaken lukt het
me om er volle happen uit te nemen.
Er is niet zuinig omgesprongen
met de zalm en tonijnsalade. De pit-

tige dressing versterkt de umamismaak. Umami is de vijfde smaak die
‘heerlijke smaak’ in het Japans betekent, maar ook wel wordt ervaren als
volheid van smaak. De verse jus
d’orange is een frisse afwisseling.
Ik ga zo op in de smaak en het volume van de sandwich, dat mij ontgaat dat weer een nieuwe vloot zich
voor de brug heeft geposteerd. Als
ik mijn maag heb afgevuld met de
laatste blaadjes sla en het begint te
miezeren, is het tijd om af te rekenen.
Daar zijn de serveersters niet zo alert
op, waardoor ik zit te wachten.
Gelukkig gaat de brug weer open
en kan de vlootschouw nog eens beginnen. Op een jacht, type Saint-Tropez, is een chagrijn met een emmer
water bezig. Op een klein scheepje
met de naam Lunatic staat fier de
schipper aan het roer. Hoe kleiner het
bootje, hoe groter de trots.
Als ik € 16,40 heb afgerekend wil ik
nog even naar het toilet. Binnen krijg
ik pas echt waardering voor de serveersters. Er is een fors hoogteverschil tussen het uitserveerpunt en de
zithoeken voor de gasten. Die meiden belopen de verbindende trappetjes zo vaak dat ze op een dag minstens de Empire State Building op en
neer hebben afgelegd. Had ik dat geweten, dan had ik extra fooi gegeven.

LEZER
Mia en Henk Glim Verrassend
aan de druk bevaren Oude Rijn
ligt het verzorgde terras van De
Zaak; een echt eetcafé,
rondom omgeven
door glaswanden,
waardoor je er
heerlijk uit de wind
kunt zitten. Grote
parasols voor de zon
zijn ruimtelijk opgesteld, de rieten bankstellen met
kussens zijn lekker knus.
Een romantische en ook idyllische
plek midden in Alphen. Ook voor
rolstoelers bereikbaar, een grote
plus. De bediening is geïnteresseerd, actief en vlot. Er is een uitgebreide menukaart met drankjes, lunch en diner. De koﬃe met
Koﬃekaatje was heerlijk en van
de verse appeltaart met slagroom
hebben we gesmuld. Als lunch
namen we een uitsmijter hamkaas, pantosti met sla en gerookte kip, karnemelk en verse sinaasappelsap, in totaal € 26,10.
We waren erg tevreden over de
prijs-kwaliteitverhouding. Een
goede plek om spontaan naartoe
te gaan, een echte aanrader.

