Afhaalmenu
vrijdag 15 augustus 2014

Het winnende gerecht
Zalmfilet met stamppotje van suikersla en witte wijn saus en de
ongeëvenaarde frambozenbavarois
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Roppig
Is het de hele zomer prachtig weer, komt de Beiler Ummekeer er aan en het is weer regen
geblazen. Hier word ik roppig van in de kop. Maar goed, we laten het feestje niet bederven
door een beetje regen. Genoeg tenten neergezet om de bezoekers toch droog te kunnen
laten staan want vanavond treedt de band Barley Drive op. Dit gaat gebeuren op het
Cerckplein achter de zaak.
Fiets ik vandaag de voordeur uit. Kijk even of er wat aankomt en ben bij de straat. Alle
lichten op groen en voeg mij bij het andere verkeer. Vijftig meter verder word ik
aangehouden door een motoragent. Ausweiss bitte, maar dan in het Nederlands. Ik vraag
wat er is gebeurd. “U reed door rood.”zei de agent. Ik zei dat dit niet gebeurd was. “Maar u
fietste wel over het trottoir en daar krijgt u een bekeuring voor.” zei de agent genoegzaam.
Ik fietste inderdaad twee meter over het trottoir. Dit grapje kost mij vijf en vijftig euro plus
zeven euro administratiekosten. Ik kon de man niet ompraten. Waarom zei hij dat ik door
rood reed? Geen commentaar. Wat voor soort mens moet je zijn om zo burgertjes te
pesten? Krijgt hij hier een kick van? Het was agent nummer 1408141204000229 en hij
heet Kleijweg. Je wilt zo’n kerel overal wel voor uitmaken maar dat doe je maar niet. Hij
wenste mij nog een goeie reis. Waarop ik antwoordde dat ik hoopte dat hij van zijn
brommer zou vallen. Ik schrijf het wel van me af maar ben nog steeds roppig in de kop.
Waar gaat dit in godsnaam over. Er gaat niets boven Groningen.
U heeft het goed gelezen. Vandaag het winnende gerecht in de aanbieding. Kok Emiel
heeft met dit gerecht de eerste prijs gewonnen op Bourgondisch Beilen vorige week. Na al
die uren werk die hij er in heeft gestoken is dit een mooie bekroning. Wij, van de Cerck
willen dit graag met u delen.
Tot vanavond met Barley Drive op het Cerckplein. Aanvang 21.30 uur..
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

