Onvergetelijke, zeer geslaagde monsterklus geklaard, lineair cateren in
een 17 rijtuigen tellende nachttrein. Yes, we did it!
Team Laurier maakte deel uit van de 1e editie ‘Europe Endless Express’
die afgelopen donderdag vertrok voor een 52 uur durende,
legendarische ontdekkingstocht door Europa. “We nemen de beste
festivalcateraar van Nederland mee”, aldus de initiatiefnemers van Club
Interbellum.
“Dit keer was de trein ons festivalterrein en de reis de bestemming”, vertelt
Zoë. “En ja, de laurier was het die ervoor zorgde dat het de 700 reizigers aan
boord van deze halve kilometer lange nachttrein aan niets ontbrak. Ons
kooktalent, onze onuitputtelijke kennis en onze werkersmentaliteit heeft
ervoor gezorgd dat we erin slaagden om een grenzeloze culinaire invulling te
leveren. Al zijn we door 100 ogen van de naald gekropen. Want lang niet alle
omstandigheden waren voorzien. Als ik er nu op terugkijk was het misschien
zelfs een logistieke onmogelijkheid. Uitdagend ook om in een wiebelende
trein 3 dagen aaneengesloten over het Europese spoor te denderen.”
“Hoe waanzinnig is het dat ik met mijn 30 jaar ervaring toch weer iets sta te
doen wat ik eerder niet deed. Een halve kilometer lineair cateren. Denk je in:
naast de 700 lunches en diners en 300 brunches in het restaurant ook de
gehele trein nog voorzien van drank en bijzondere snacks en dat alles in 52
uur! Deze niet mis te verstane logistieke uitdaging heeft me letterlijk en
figuurlijk slapeloze nachten bezorgd.
Onze veerkracht werd behoorlijk op de proef gesteld. Zo waren we door de
overvolle gangpaden genoodzaakt om buitenom (via de perrons) te
bevoorraden. Dat leek een geweldige oplossing ware het niet dat het
spoorboekje te grillig was. Voor we het wisten waren we al weer vertrokken of
stopte de trein net niet voor het perron . Ook de stroom viel uit of de
stoppen sloegen door en dat alles in een zinderende hitte zowel buiten als
aan boord. Treinstellen werden op rangeerterreinen
onaangekondigd losgekoppeld waardoor keuken van restaurant gescheiden
raakte en we een paar uur lang onbereikbaar waren voor elkaar.”
Zit er een 2e editie in?
Zoë antwoordt: “Deze 1e culinaire expeditie’ was er één vól leermomenten.
Voor alle betrokkenen, durf ik te beweren. Aan ons is dat wel besteed. Mijn
team, die ik innig dankbaar ben voor al het goede werk dat ze hebben
verricht, weet wat het betekent om je schouders ergens onder te zetten en
steeds te vertrouwen op kennis, (veer-)kracht en vrolijkheid. Deze ervaring
heeft ons waardevolle input gegeven waar we straks ons voordeel mee
kunnen doen. Alleen daarom al blijven wij ons graag verbinden aan deze trein
van de toekomst!”
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