
Afhaalmenu 

 

vrijdag 2 september 2016 
 

Kippendij (geen botjes) met wortel en gebakken aardappelen + toetje 
 

€ 8,00 
 
 

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

 
 
 

Wie niet naar Bourgondisch Beilen is geweest kan nu kennis maken met het gerecht dat wij, van 

de Cerck, op Bourgondisch Beilen hebben geserveerd. De gasten die onze stand bezochten en dit 

gerecht tot zich namen waren zonder uitzondering zeer lovend over deze malse kippendijen met 

garnituur. De kippendijen zijn op houtskool gegaard in de Big Green Egg. Door deze manier van 

werken ontstaat er een klein rokerig smaakje aan de dijen en blijven ze heel mals. Frappant was 

dat een dag na Bourgondisch Beilen het volgende bericht op NOS Teletekst stond: 

Kippendij verdringt kipfilet van tafel 

Nederlanders laten kipfilet steeds vaker links liggen en kiezen voor ander kippenvlees. Dat is goed 

voor de vleesverwerkende industrie, want die wordt daardoor een stuk duurzamer. 

Supermarktketens weten dat en sturen ons daarom steeds vaker weg van de filet. Met 

succes.Producenten, milieuorganisaties en supermarkten vinden dat consumenten meer delen van 

de kip moeten gebruiken. "Als wij die hele kip gaan eten en daar meer voor betalen, krijgt de boer 

meer geld", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. "Dat is goed voor het welzijn van de kip."                                                                                                                

Dat dit direct al zo’n uitwerking heeft na een middagje Bourgondisch Beilen. 

Volgende week vrijdag sluiten we het buitenseizoen af met een optreden op het 

Cerckplein van de lokale band Local. Dit optreden begint om 21.30 en is gratis te 

bezoeken. Het nieuwe binnenseizoen begint op vrijdag 30 september met een optreden 

van Ralph de Jongh. 

Er zijn op dit moment nog 8 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober 

beschikbaar.  Had ik net mijn briefje klaar, belt er nog een mevrouw om 2 kaartjes voor Debby 

Petter te reserveren. Nu zijn er dus nog 6 kaarten. Had ik eigenlijk net zo goed die 8 kunnen 

wissen en er een 6 neer kunnen tikken. Nu staat het er al dus laat maar zo.  

 

Er zijn op dit moment nog 8 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober 

beschikbaar. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


