
Afhaalmenu 

 

vrijdag 24 juni 2016 
 

Kipfilet de Cerck met aardappelen, salade 
en een toetje 

 
€ 8,00 

 
 

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

 
 

Einde en vakantie 

Het is weer donderdag, tijd om de wekelijkse column te schrijven. Die taak wordt (bijna) 

altijd gedaan door Henk. Nu wil het dat die beste man van een wel verdiende vakantie aan 

het genieten is. Dat is hem ook wel gegund na een succesvol verlopen 

midzomernachtfeest op het Cerckplein! Dit jaar was zelfs het weer ons goed gezind.  

Daarom komt de column van deze week uit de mouw van een koksbuis. Vandaag als u dit 

leest is het aspergeseizoen officieel afgelopen. 

De asperge  (Asparagus) 

 Er bestaan witte asperges, groene asperges en paarse asperges. De witte zijn onder de 

grond gegroeid en uit het licht gehouden, de groene en paarse asperges hebben wel de 

zon gezien. Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee 

maanden. De eerste asperges steken in de lente de kop op. Traditioneel wordt er geoogst 

vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (Hoogfeest van de geboorte van de 

Heilige Johannes de Doper). Hierna wordt de plant met rust gelaten om deze de tijd te 

geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende jaar. De 

(zonne-)energie wordt opgenomen door het bovengrondse groene aspergeloof en 

opgeslagen in de wortels. 

 

Ook wij hebben de afgelopen weken veel asperges geserveerd en gegeten.  

Dit aspergeseizoen waren ze soms niet aan te slepen. Er zijn hier ongeveer 15 kistjes à 5 

kg door gegaan, per kistje zijn dat ca. 70 asperges, dus bijna 1100 stuks. Mocht u nu 

denken verrek ik heb ze helemaal gemist! Geen paniek! Dit weekend worden ze nog 

geserveerd, met zalm of beenham. 

 

Nu zie ik dat er nog een stukje vrij is. Dat is heel vervelend want ik heb wel door dat er in 

mij geen schrijverstalent schuilt. Hopelijk mogen jullie volgende week weer genieten van 

de spannende vakantieverhalen van Henk. Als het klopt wat ik in de wandelgangen heb 

gehoord, belooft het een enerverende column te worden volgende week! 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


