
Afhaalmenu 

vrijdag 10 mei 2013 

 
Kipfilet met tomaat, pesto en kaas, gebakken aardappelen  

en een Griekse salade + toetje 
 

€ 8,00 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

De tijd vliegt 
 

Het is alweer 10 jaar geleden dat Echte Bakker Berghuis de bakkerij aan de Paltz heeft 
verkocht. Dat was in juni 2003. Na een sabbatical van bijna een jaar werd deze bakker 

geconfronteerd met een bijna failliete horecagelegenheid aan de Brinkstraat in Beilen. Na 
enkele nachtjes slapen en een paar dagen van onderhandelen werd hij zomaar eigenaar 

van een eetcafé. Zonder ervaring sprong hij in het diepe. Morgen is het precies negen jaar 
geleden dat de deuren, na wat verbouwing en aanpassingen, open gingen voor het 

publiek. Veel ruchtbaarheid willen hij en de kok er niet aan geven. Sinds een paar jaar is 
de kok mede-eigenaar geworden en op de aandeelhoudersvergadering is unaniem 

besloten om het tien jarig jubileum uit te pakken in niet na negen jaar. Om toch iets te 
doen aan dit jubileum is besloten om een portie bitterballen te laten bestaan uit negen 

bitterballen in plaats van acht. De zaak moet natuurlijk wel rendabel blijven anders kan het 
tienjarige jubileum niet groots gevierd worden. Een jaar is zo weer om. Ook over de 

hoogte en dieptepunten doen de eigenaren er het zwijgen toe. Wel willen ze kwijt dat de 
hoogtepunten het ruim winnen van de dieptepunten. Ook willen ze de vaste, niet vaste 

gasten en Liewe bedanken voor het geschonken vertrouwen. Deze gasten, behalve Liewe, 
hebben er toch maar voor gezorgd dat de zaak nog steeds loopt als een trein. Toeval of 
niet? Vanaf vandaag is er een nieuwe expositie in Dinercafé de Cerck, waar dit schrijven 

over gaat als u dat nog niet door had. Verschillende kunstenaars uit Midden-Drenthe 
hebben schilderijen gemaakt die allemaal iets te maken hebben met eten en drinken. Het 
is een bonte verzameling zeer appetijtelijke kunstwerken geworden. U moet beslist eens 
komen kijken. Zelfs het zeer beroemde Beiler Kontje, uit de bakkerij van de ex bakker, 
thans dus de uitbater waar dit jubileumschrijven over gaat, mocht u dat niet in de gaten 
hebben, is op het doek vastgelegd. U kunt zo even naar binnen lopen als u in de buurt 

bent en dat bent u regelmatig. 
 

Morgenavond kunt u vanaf 20.30 uur komen lentebier proeven met hapjes. 
 
 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


