
Afhaalmenu 

vrijdag 24 augustus 2012 

 
Gehaktbal met friet en sla 

 
€ 6,00 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 

 
Porchetta met panna cotta 

 
Vanmiddag vanaf 17.00 uur kunt u in de stand van de Cerck op de Grote Markt tijdens 

Bourgondisch Beilen een bordje Porchetta met als toetje een vanille panna cotta 
aanschaffen voor slechts drie euro. De porchetta is bereid op de Big Green Egg. Bent u 

nieuwsgierig naar het resultaat? Aarzel dan niet, kom en geniet. Ook in de stands van de 
andere deelnemers zijn zeer smakelijke gerechten voor hetzelfde bedrag aanwezig. Een 
jury zal gaan bepalen welke kok het lekkerste gerecht voorschotelt. De jury bestaat uit 

Imca Marina, burgemeester Broertjes, die niet van Italiaans eten houdt, en de Italiaanse 
artiest Angelo de nogwat, we zijn zijn achternaam even kwijt, die ook zal optreden tijdens 
het culinaire gedeelte. Wij, van de Cerck, denken te weten wie de prijs in de wacht gaat 

slepen maar houden dit nog even voor ons. Dit voor het geval de jury is omgekocht of om 
andere duistere redenen toch een ander zal belonen met de eerste prijs. Een dwaling zit 
immers in een klein hoekje. Na het Bourgondisch culinaire gedeelte kunnen we allen nog 
even een dansje maken tijdens het optreden van Papa di Grazzi. Wij wensen u allen een 

gezellig Bourgondisch Beilen. 
Volgende week alweer de Beiler Ummekeer met op het Cerckplein de elfkoppige band 

Soul XS.  Aanvang 21.30 uur.  
Door een graag geziene gast werd ik deze week gewezen op een boekje van Martin Bril. 
Hierin staan verhalen van Martin Bril die hij schreef voor het tijdschrift Noorderbreedte. 

Eén verhaal gaat over Beilen waar hij ooit eens is geweest. Dit heeft zoveel indruk op hem 
gemaakt dat hij er een artikel over heeft geschreven. Dit moet u beslist eens lezen. Het 

boekje is te koop in de boekwinkel. Martin Bril over Beilen: 
”Hier is iets gebeurd dat alle verbeelding tart. Nergens is Drenthe, zeg maar, zo ver weg 

als uitgerekend in het hart van Drenthe.” 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


