Afhaalmenu
vrijdag 13 december 2019

Kerstmarktmenu
Schnitzel met gebakken champignons, paprika, spekjes en uien met friet en
sla
Broodje Hamburger met cheddar, bacon, zongedroogde tomatensalade, friet
en crispy uienringen
€ 15,00 per gerecht
Voor de ondernemers 10 procent korting.
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Kniepertjes voor het goede doel
Vanwege de kerstmarkt vandaag geen officieel vrijdagmenu. U kunt natuurlijk bovenstaand
gerecht bestellen en dan krijgt u daar tien procent korting op. Ik bedenk mij net dat ik de
schnitzels en hamburgers nog helemaal vergeten ben te bestellen. Even geduld a.u.b…..Zo dat
is klaar. Van elk honderd vijftig besteld. Zal toch wel genoeg zijn? Ook heb ik 20 kg bloem
besteld voor de pannenkoeken die we moeten bakken. Zijn ook in de aanbieding. Voor vijf euro
onbeperkt pannenkoeken eten. Alleen met poedersuiker en stroop. Shit, ook vergeten te
bestellen. Momentje…..Klaar, 20 bussen poedersuiker en tien potten stroop. Je zult maar tekort
komen. Laat die kerstmarkt maar beginnen. Onlangs waren er twee graag geziene gasten die
voorstelden om kniepertjes te gaan bakken. Ik zei dat ze dat dan maar lekker zelf moeten doen.
Dat gaat nu dus gebeuren. Ze gaan voor de Cerck zitten met twee kniepertjesijzers. Ik denk dat
er lange wachttijden zullen ontstaan. Dat schiet niet op. Twee kniepertjes per minuut. Dat is
zestig per uur. Als het meezit. Meestal mislukken er ook nog wat dan kun je per uur vijf klanten
bedienen die een zakje met tien kniepertjes voor pakweg € 2,00 aanschaffen. Veel meer kun je
er niet voor vragen. Ze doen het wel voor een goed doel. Dat is dan wel weer een mooi gebaar.
Ik denk dat ze er na een uurtje of vier wel klaar mee zijn daar buiten in de kou. Bruto opbrengst
€ 40,00. Daar gaat de inkoop nog af plus de stroomkosten die ik in rekening zal brengen. Dan
blijft er wellicht nog een tientje over om aan het goede doel te schenken. U zult zich afvragen
wat dat goede doel dan is. Dat is de Stichting, HDKIJNMD. (Haal Die Kunst IJsbaan Naar
Midden-Drenthe). Dat is toch al een mooi beginkapitaaltje. De verder te volgen stappen laat de
stichting graag over aan de plaatselijke politiek onder leiding van burgemeester Damsma.
Vanavond vanaf 21.30 uur live muziek met The Blues Gallery.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

