Afhaalmenu
Vrijdag 14 mei 2021
Kippenbout met friet en sla plus een toetje
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Het houdt niet op met de versoepelingen. Als de cijfers het toelaten mogen we volgende week
het terras al om zes uur in de morgen open doen. Wij, van de Cerck, kijken er naar uit. Om zes
uur is het al licht dus enig bezwaar is niet aanwezig. Dat zal me een drukte worden. Ik wed dat
de gasten al wel om vijf uur staan te trappelen om een plekje te bemachtigen. Wie eerst komt,
wie eerst maalt. Nu wil het geval dat ze dan tot tien uur moeten wachten want zes uur trekken
wij echt niet. Dat u het even weet.
Behalve dat er twee kennissen, die ik nog vanuit mijn stad Groningentijd ken, die afgelopen
woensdag het terras van de Cerck hebben bezocht, heb ik eigenlijk niet veel te melden. Die
twee gasten hebben er van één tot zes uur gezeten. Toen waren ze zo moe dat ze naar het
station zijn vertrokken. Ze hadden een drie uur durende wandeling gemaakt in de omgeving en
dat ging ze niet in de koude kleren zitten. Dat was te zien toen ze de Brinkstraat uitliepen. Bij de
DOMO is één van hen nog aangevallen door een koe die daar voor het Domokantoor staat. A
epte mij een foto van R die achter die koe hing met zijn broek op half zeven. Die trein hebben
ze dus gemist. Verder was het wel gezellig met die gasten.
Als u ooit nog eens overweegt om, net als ik, een paar kippen te nemen dan moet u weten dat
kippen meer poep produceren dan eieren. Dat ze het gazon kort houden en tevens hier enorme
gaten in harken. Als ik u was dan zou ik mij wel twee keer bedenken. Dan kunt u wel denken
van waarom doe je die kippen dan niet weg. Je hecht er toch aan. Vandaar vandaag een
lekkere kippenbout van slager Keurslager Grashuis op het menu. U krijgt de groeten van Anna
en Hennie.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

