Afhaalmenu
vrijdag 12 augustus 2016

Spaghetti Bolognese met toetje
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

De zomer voorbij?
Het lijkt wel alsof de zomer alweer voorbij is. Gelukkig hebben we de Olympische
Zomerspelen nog, die ons aan de zomer doen denken. Het is nu wel winter in Rio maar
het blijven de zomerspelen. Meestal is het weer daar goed. Al zagen we deze week het
typische Hollandse weer in Rio met grauwe luchten, wind en regen. Wij, van de Cerck,
hebben vanaf één uur ’s middags de TV aanstaan zodat de gasten de spelen kunnen
volgen. Als er Nederlandse deelnemers in beeld zijn dan zetten we het geluid iets harder.
Nu hebben we alleen wel een probleem als er zwemmen of roeien op TV is. Ons
beeldscherm is namelijk een lek. We hebben de loodgieter er al eens bij gehad maar die
kon het euvel niet verhelpen. Vooral met het wildwater kanoën voelen we nattigheid. Of we
zetten een emmer onder de televisie, of we seppen naar een andere zender als het begint
te druppen. Het is een kleinigheidje maar wel lastig.
Zo, het is te hopen dat de zomer de komende week terugkeert. Volgende week vrijdag
hebben we weer Bourgondisch Beilen. Daar kunnen we wel een beetje goed weer bij
gebruiken. Kok Emiel is nu al met de voorbereidingen bezig. Er wordt van alles
uitgeprobeerd. Ik kan u verklappen dat het een heerlijk gerecht wordt. Twee zelfs. Ik hoor
net dat het geen geheim meer is.
1. Kemperhoen, Kippendij gegaard op de Big Green Egg met gegrilde en gemarineerde
groenten.
2. Twents borrelbordje met kaas van landgoed Kaamps, dun gesneden rib-eye van het
Vechtdalrund, vlees van het Sallandse varken en droge worst. Laat die zomer maar
komen!
Er zijn op dit moment nog 10 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober
beschikbaar.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

