
Afhaalmenu 

 

vrijdag 22 maart 2019 
 

Broodje Hamburger met friet sla toetje 

€ 8,50 
 

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

 

Pannenkoek 

 

Afgelopen woensdagavond om twee minuten voor elf is, astronomisch gezien, de lente 

begonnen. Zowel het jaargetijde als een nieuwe politieke lente. U heeft de 

verkiezingsuitslag ongetwijfeld meegekregen. Of we daar nu zo blij mee moeten zijn? 

Waarom niet? We wachten rustig af. Met de echte lente zijn we in ieder geval wel blij. Nu 

ben ik er achter gekomen dat het morgen nationale Pannenkoekendag is. “Iedereen heeft 

het altijd maar druk, druk, druk. Hierdoor krijgen onze opa’s en oma’s niet altijd de 

aandacht die ze verdienen”, aldus de barmhartige initiatiefnemers Koopmans en Tefal. 

Deze nationale pannenkoekendag wordt al voor de dertiende keer gehouden. Ik wist van 

het bestaan niet af. We moeten de nationale pannenkoekendag niet verwarren met Sint 

Pannenkoek. Sint Pannekoek, ook wel geschreven als Sint Pannenkoek, is een door 

striptekenaar Jan Kruis bedachte feestdag. Sint Pannekoek heeft als datum 29 november 

en wordt gevierd met een maaltijd van pannenkoeken. Op nationale pannenkoekendag, 22 

maart dus, gaan leerlingen van basisscholen pannenkoeken bakken voor ouden van 

dagen. Die zoals gezegd wel wat extra aandacht verdienen. Ik heb eigenlijk geen idee of 

dit in Midden-Drenthe ook gebeurt. Zelf ben ik een heel goede pannenkoekenbakker maar 

de pannenkoek staat niet op onze menukaart. Mocht u de behoefte hebben om op 

nationale pannenkoekendag een pannenkoek te eten dan wil ik die wel voor u bakken. 

Voor weinig. Wat is nou de kostprijs van een pannenkoek? Ik denk ongeveer 50 cent en 

dan komt daar nog wat poedersuiker of stroop op dan komen we al gauw op 60 cent. Keer 

vier is twee euro veertig. Dan ronden we dat af naar twee vijftig. Dat wordt dan wel een 

pannenkoek naturel. U zegt het maar. U krijgt hier dan gratis enige aandacht bij. Ongeacht 

uw leeftijd.  

Volgende week vrijdag om 21.30 uur Blues Avenue in de Cerck. Gratis toegang. 

Ongeacht uw leeftijd. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


