Breda Pluim is een initiatief van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Bredase VVV, Retailplatform Breda en Het Stadsblad. Doel is horeca- en andere ondernemers in
Breda nog eens extra te stimuleren om hun gasten en klanten in de watten te leggen. Een aantal onafhankelijke deskundigen bezoekt anoniem horeca- en andere ondernemers, waarbij ze aan
de hand van diverse criteria nagaan hoe gastvrij ze zijn. Die criteria zijn onder meer de ontvangst, de uitstraling, de service, de omgang met de gasten of klanten, productkennis en het
geven van toeristische informatie. Hun bevindingen worden wekelijks gepubliceerd en alle ondernemers die in Het Stadsblad besproken worden, zijn ook meteen genomineerd voor de ’Breda
Pluim’ die aan het eind van dit jaar uitgereikt wordt aan de meest gastvrije ondernemer.

Luden
tekst & foto Myranda Heres
Het terras van Luden op de hoek van de Vismarktstraat en de Haven in Breda biedt een geweldig
en wijds uitzicht op de Haven en het Spanjaardsgat. Onder de grote kastanjeboom (met leuke verlichting) is het hier op een zomerse dag goed uit te houden. Er zijn zowel schaduwrijke als zonovergoten plekjes te vinden. Hoewel er vandaag niet veel mensen op het terras zitten duurt het
toch even voordat de serveerster onze bestelling opneemt, maar de deskundige (van Koninklijke
Horeca Nederland) en ik vinden dit ruimschoots goedgemaakt door de vriendelijke benadering van
de serveerster en het snelle uitserveren van de drankjes. Het bedienend personeel van Luden is
goed te herkennen aan een sloof met logo. Buiten klinkt een gezellig en niet te luid muziekje.
De tafeltjes zijn ietwat aan de kleine kant, maar op het terras wordt dan ook de Brasseriekaart
gehanteerd, die een keuze biedt uit diverse soepen, salades en kleine gerechten, maar ook appeltaart. Liefhebbers hebben een keuze uit verschillende wijnen. Midden op het terras is een pad
vrijgehouden waardoor je gemakkelijk de toiletten van Luden kunt bereiken. In de hal voor het
toilet, hangt gelukkig een bordje ‘Pas op het afstapje’. De toiletten (vandaag hebben we alleen
bij de dames gekeken) zijn ruim en schoon. Ook hier klinkt muziek uit een luidspreker. Bovendien
is er gedacht aan een uitklapbare tafel om een baby te verschonen en hangt er een grote spiegel om te checken op je kleding na het lange terraszitten nog ongekreukt is. Om te testen of onze
serveerster iets weet van de (toeristische) attracties in de stad vragen we haar of ze ons kan vertellen waar het Grafisch Museum te vinden is. Ze heeft er nooit van gehoord, maar biedt aan het
even voor ons te vragen. Even later komt ze vriendelijk vertellen dat we daarvoor naar de Boschstraat moeten. Verder geeft ze ons nog de tip over het ‘Breda Boekje’ waarin de diverse evenementen in de stad staan. De deskundige en ik concluderen dat het goed toeven is op het terras
van Luden en dat de hartelijkheid van het bedienend personeel een zeer fijne bijkomstigheid is.
Wat ons betreft een Pluim waard.

