Extra tekst

Hoi Marit. Er gaat niks
boven een bruin broodje kaas.
Ik neem het op maandag,
dinsdag... En evenzo op...

Woensdag,
donderdag en vrijdag.
Ik weet het.

G
MAANDA
Op maandag neem
ik fruit tijdens de lunch. Hetzelfde
is het geval op dinsdag, woensdag...
Eigenlijk elke dag. Kan een appel zijn of
een banaan. Of iets anders. Maar
ik neem altijd fruit.

Waarom eet
jij toch dat
vieze fruit?

Omdat je daar
gezond van blijft,
dat weet je best. Ik eet
keurig volgens de
Schijf van Vijf.

“Wegens
verbouwing
gesloten”

Bah! Geef mij maar
een hardgekookt eitje.

Goedemorgen meneer.
U leest het al: service
staat bij ons voorop. Loopt
u even met me mee.

DINSDAG
Wat voor
verbouwing?
Ze hebben alle
fruit verwijderd!

Ziet u: ons restaurant had
en heeft geweldig voedsel volgens
de Schijf van Vijf. Maarrrr de tijd. Vroeger
duurde het wel vijf minuten voordat u
uw voedsel had. Nu is dat minder dan twee
minuten. Vroeger hadden we vijf
personeelsleden, nu...
Raadt u eens?

“Service
staat
voorop!”
Twee?
Eén! Alleen mijn
eigen persoontje!

AG
WOENSD

U heeft de keuze uit de
gezonde Schijf van Vijf.
Wat zal het zijn?

Vroeger diende u
mondeling te bestellen.
Doch tegenwoordig: één druk
de knop leidt tot een
heerlijk glas...

Warme
chocolademelk
met slagroom.
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Extra tekst

... warme
chocolademelk met
een toefje slagroom.
Jaja, service staat bij
ons voorop!

Enerzijds is het
een mooie mok met
chocolade, anderzijds
is het nog niet
perfect.

De keuzes van het
beleg: drie soorten kaas
en vijf soorten vlees. Welk
heerlijks zal het zijn?

ToefJE?

Een broodje
kaas met boter
alstublieft.

Ik trek aan de hendel,
als gevolg waarvan u een
prachtig bruin broodje kaas
met boter krijgt.
En wat
extra kaas?

En. Kijkt u eens.
Wat zal het zijn?

Ik dank u wel
voor uw hulp.

Een gekookt
ei. Ik tik in: code
004 en...
... Ziedaar: een
perfect eitje voor u
meneer.

Graag gedaan.
En u weet het: service
staat bij ons voorop.

Een
hardgekookt eitje
alstublieft.

?

t!
Waaaa

Omdat service
vooropstaat?

In ieder geval is mijn eitje
nog hetzelfde als vroeger.
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