Afhaalmenu
vrijdag 2 augustus 2013

Pasta Bolognese met een toetje
€ 7,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Bourgondisch voorbereiden
Volgende week vrijdag hebben we weer Bourgondisch Beilen. Juist dat Bourgondische wil
ik aan den lijve ondervinden. Je moet wel weten waar je het over hebt. Ik ga dan ook op
zakenreis naar één van de meest Bourgondische streken van Frankrijk. Dat wordt dus
Bourgondisch voorbereiden in de Vogezen. Wild zwijn eten met handen en voeten, wijn
drinken uit grote karaffen, dit dan de gehele dag door, soep eten met een pollepel en
overnachten in de buitenlucht met een kampvuur om de wolven op afstand te houden. Dit
alles in willekeurige volgorde. Als dan het vuur gedoofd is ben ik weer terug in het
calvinistische Beilen om mijn ervaringen aan de man te brengen. Beilen zal vanaf dan
uitgroeien tot de meest Bourgondische plaats in Noord Europa. Wij, van de Cerck, zullen
de gasten tijdens Bourgondisch Beilen een echt Mexicaans gerecht serveren dat je lekker
met de handen kunt eten. Coronaatje erbij. Als dat niet Bourgondisch is! Vanavond
hebben we onder tropische temperaturen al een voorproefje op ons terras met de
Amsterdamse troubadour Bas de Haan. Dat belooft weer een gezellige boel te worden.
aanvang 16.00 uur.
Gisteren in het nieuws:
Ook al doen we nog zo onze best om er iets van te maken, de overheid maakt het de
horeca weer eens extra moeilijk. In 2014 wordt er nog eens 14% extra accijns geheven op
bier. De horeca is weer eens de klos. Een tijd geleden was er een politicus die vond dat je
onder de douche moet plassen. Hoef je de wc ook niet door te spoelen. Stel je voor dat dit
verplicht wordt. Waar wij, van de Cerck, niet van zouden opkijken. Hoeveel douches
moeten we dan wel niet laten aanleggen in de zaak. Er wordt heel wat afgeplast in een
horecagelegenheid.
Vandaag de warmste dag ooit. De 38 graden zou wel eens bereikt kunnen worden. Wij,
van de Cerck, houden het hoofd koel!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

