Vers en gezond langs de A27
gestript en opnieuw opgebouwd.
We zijn zes weken dicht geweest.
De loop was er flink uit, we denken
nu dat de klanten hun weg naar
ons toe snel weer zullen vinden.''

Het La Place restaurant langs de A27
bij Nieuwegein is gisteren geopend in
het voormalige pand van het AC
Restaurant.
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NIEUWEGEIN
Op de borden langs de A27 staat
dat er een AC Restaurant nadert.
Maar als de vermoeide reiziger zijn
benen wil strekken of even wat wil
eten bij pleisterplaats De Kroon in
Nieuwegein, stapt hij nu toch echt
een La Place binnen.
MAARTEN VENDERBOSCH

Na de neergang van warenhuis
V&D heeft supermarktketen Jumbo
de La Place-restaurants uit de
failliete boedel overgenomen. De
formule vervangt dit jaar ook alle
achttien oude vestigingen van AC
Restaurants langs de Nederlandse
snelwegen.
De Kroon bij Nieuwegein is de
zesde die volgens dit recept nieuw
leven wordt ingeblazen. Het is de
eerste in de Utrechtse regio. De
grote AC-vestiging bij De Meern
komt als een van de laatsten aan
de beurt, maar nog wel dit jaar.
Afgebrande tent
,,Het oude AC Restaurant was
feitelijk een afgebrande tent'', zegt
Sanne van Woerkom, die nu leiding
geeft aan het nieuwe team van 'La
Place A27 Nieuwegein'. Zij spreekt
niet van De Kroon, zoals het
tankstation aan de Nieuwegeinse
kant van de rijksweg heet. Aan de
Houtense kant wordt gesproken
over De Knoest.

Het vernieuwde restaurant serveert
voortaan dagelijks ontbijt, lunch en
diner en biedt plek aan 297
bezoekers. Verkrijgbaar is een
ruime selectie van smoothies,
sandwiches, salades, koek, gebak,
soep, pizza's, pasta's en gerechten
van de grill. ,,Dagvers, en vaak ook
uit de eigen streek geleverd", zegt
Van Woerkom.
Op de schuine raampartijen na
heeft het restaurant langs de A27
een totale make-over gekregen. Tot
vreugde van de bezoekers, die ook
vinden dat AC zijn beste tijd heeft
gehad. ,,Wat je daar op je bord
kreeg, was op het laatst behoorlijk
ingedroogd. Van La Place weet je,
dat het altijd vers en lekker is,'' zegt
een Brabantse bezoekster.
Aan een ander tafeltje zit een stel,
eveneens uit Brabant, dat bij
voorkeur restaurants van de HEMA
of een La Place opzoekt: ,,Daar
kun je tenminste rustig zitten,
zonder dat er gelijk iemand aan je
tafeltje staat. En het eten is er
goed.''
Op de parkeerplaats bij De Kroon
staan veel vrachtwagens en hier en
daar een auto met Belgisch
kenteken. Maar zuiderbuur Luc
Wouters, dagelijks onderweg door
heel de Benelux, blijft in zijn auto
zitten. Hij houdt zijn
broodtrommeltje in de lucht en wrijft
even over zijn buik: ,,Veel te duur
en niet goed voor de lijn, als je
telkens binnen gaat zitten eten.''

,,De zaak is tot de grond toe
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