
Afhaalmenu 

 

vrijdag 14 oktober 2016 
 

Zalmfilet met gebakken aardappelen, sla + toetje 
 

€ 8,00 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 
 

Koffie 

Enige tijd geleden, om precies te zijn 7 en 8 september is onze koffie getest door twee panels van 

de Rotterdamse krant het AD. Vol verwachting wachtten wij de uitslag af. Nou, die kwam vandaag 

binnen. Het AD heeft de lezers gevraagd door te geven waar zij hun beste koffie ooit hadden 

gedronken. Zodoende kwamen ze ook bij ons terecht. Als je het zo bekijkt dan behoren wij tot de 

beste 140 koffieschenkadressen van Nederland. Hun oordeel was niet om over naar huis te 

schrijven. Te beginnen bij de koffie: temperatuur 67 gr. C Vriendelijke bediening, daar geen kwaad 

woord over. Maar dit slappe bruine en warme water is geen koffie. Cappuccino: temperatuur 62 gr. 

C De terreur van de cacao slaat ook hier toe. Dat maakt de cappuccino op slag ondrinkbaar. Veel 

slap melkschuim. Espresso: Espresso die die naam niet verdient. Lijkt het meest op gewone koffie 

van heel slechte kwaliteit. Eindoordeel: Volgens de lokale bevolking drink je hier de beste koffie 

van heel Beilen. Als dat inderdaad het geval is, lijkt het verstandig om de lokale horeca op dit punt 

te boycotten. Ten eerste hebben ze de lokale bevolking niet gesproken, misschien een of twee 

personen, en ze hebben de koffie in de andere horeca niet getest. Ik weet zeker dat je bij alle 

horecabedrijven in Beilen een goed bakje koffie kunt drinken. Dit is gewoon een belediging naar de 

Beilenaren in het algemeen. Het was natuurlijk wel even schrikken. We hebben direct de 

koffieleverancier gebeld en een koffiekenner die heel veel verstand van heeft. We hebben ze 

allebei een koffie geserveerd en gevraagd naar de kwaliteit. Hun oordeel: Prima bakkie. Hierna 

hebben we hen de beoordeling laten lezen en ze stonden versteld. De lat bij het panel ligt veel te 

hoog aldus deze Barista. De gehele dag heb ik de gasten gevraagd hoe de koffie was. Niks mis 

mee. Ik heb zelf ook nog wat bakjes gedronken. Gewoon lekker bakkie. Drie vaste gasten die bijna 

iedere dag cappuccino komen drinken in hun werkpauze vroeg ik het ook. “ Dat hoef je niet te 

vragen. Als het niet goed zou zijn dan kwamen we gewoon niet weer,” was haar antwoord. We 

zullen het er mee moeten doen. Het AD verzoekt ons de uitslag niet nader bekend te maken voor 

22 oktober wanneer het gepubliceerd wordt. Dat doen we lekker toch. Bij deze. Als het AD denkt 

om hard werkende koffieschenkers voor schut te kunnen zetten. Dan trekken wij ons niets aan van 

zo’n verzoek. Wij, van de Cerck, blijven gewoon een lekker kopje koffie schenken. Ook al zijn we 

maar 127ste van Nederland geworden. Kom maar eens proberen. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


