Afhaalmenu

Vrijdag 18 februari 2011

Pepersteak met aardappelkroketjes en salade
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Stroomstoring
Wat is een mens toch afhankelijk van een beetje stroom en dan ook nog net onder
lunchtijd. Pannetje water op het vuur, dan hadden we in ieder geval nog een kopje thee
voor de gasten. Soep ging ook nog wel en een uitsmijter ook maar we konden de ham en
kaas niet snijden. Dat werd dus een uitsmijter ham / kaas zonder ham en kaas. Gerookte
zalm smaakt ook heel lekker op een uitsmijter. De telefoon deed het ook niet en wat nog
het ergst was is dat de vaatwasser weigerde. Het hele aanrecht vol vieze vaat. Dan maar
met de hand. Eerst alles afspoelen toen een lekker sopje in de gootsteen en afwassen
maar. Ik afwassen en de kok afdrogen. Hier hadden we om geloot. Ik had liever
afgedroogd want wie afwast moet ook het aanrecht schoonmaken. Dat kon er ook nog wel
bij. Het laatste kopje was schoon en ja hoor, alles deed het weer. Toch had het ook wel
weer wat. Gezellig met z’n tweeën afwassen. Een goed gesprek erbij. Zo komen die oude
ambachten weer eens aan het licht.
Vanavond speelt de band The Groove Gallery in de Cerck en volgende week komen Aggie
de Kruijf en Stephan Jankowski optreden onder de naam Aggieland. Na enig speurwerk
op het internet blijkt dit duo bijzonder aantrekkelijke muziek te maken. Het is Amerikaanse
folk en country en daar dan weer een mix van met invloeden van verschillende
muziekstijlen waar menigeen diep van onder de indruk is. Dit is beslist niet overdreven. U
kunt er eigenlijk niet onderuit om dit concert te bezoeken of u moet wel een heel goed
excuus hebben. Een ieder mag geheel gratis dit concert bijwonen. Drankjes en bitterballen
zijn voor een schappelijk prijsje aanwezig. Waar vind je tegenwoordig nog een
gelegenheid waar je zomaar kunt binnenlopen en getrakteerd wordt op zulke live muziek
van de bovenste plank? Dit is eigenlijk een uniek verschijnsel.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

