Afhaalmenu
vrijdag 25 maart 2011

Tilapiafilet met gebakken aardappelen en sla
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Mooi weer weer
Eindelijk is het dan weer mooi weer. Nou ja, eindelijk? Het is best wel vroeg in het jaar
maar die verrekte winter begon vorig jaar al in september dus dan mag het ook wel een
keer weer mooi weer zijn. Het terras weer geplaatst en hup kun je de handel weer naar
buiten sjouwen. Ieder voordeel hep zo z’n nadeel. Beter zo. De lente is afgelopen
maandag officieel begonnen. De meteorologische lente begon reeds op 1 maart maar de
astronomische lente begon op 21 maart en wel om 21 minuten over twaalf in de nacht. De
equinox, dit betekent dat de dag net zo lang is als de nacht. Dan staat de zon precies
boven de evenaar. Morgen gaat de klok weer een uur vooruit en dan zeggen we weer,
‘wat is het alweer lang licht ’s avonds hè?’ ’s Morgens zeggen we, ’tis nog laat donker.’
Genoeg hierover.
Vanavond live in de Cerck, The China Girlz. Dit zijn heel geen meisjes want de band
bestaat uit zes mannen. Ze spelen muziek van David Bowie. Dat mag u niet missen.
Aanvang 21.30uur.
Zaterdagavond in samenwerking met pizzeria Piccola Roma de Lente Wende-aovend.
Bijzonder leuke artiesten die u dan vermaken onder het eten. Dit mag u ook niet missen.
Er is op dit moment van schrijven nog plaats voor 12 personen.
Ook zaterdag, een ritje in een Ferrari. Dit kan bij de Bruna. Voor een paar centen kunt u
een ritje maken van 20 minuten in een echte Ferrari. Ik denk dat ik dat nog even ga
proberen. Volgens mij ben je met een Ferrari wel in tien minuten in Utrecht. Dan kunnen
we nog net op tijd terug zijn. Het is het proberen waard. Hierover volgende week meer.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

