Afhaalmenu
vrijdag 25 oktober 2013

Kippenpoot met friet, sla en appelmoes uit eigen tuin
€ 7,50

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

Negeren
Het Zwarte Pieten probleem wordt breed gedragen. De media duikt er bovenop. Zelfs het
buitenland bemoeit zich er mee. U denkt nu van,’ maar je hebt het er zelf ook over.’ Ik beloof u dat
dit mijn laatste woorden zijn over de zwarte pieten discussie. Het beste is om deze discussie
gewoon te negeren. Vanaf heden gewoon zwijgen of melden dat u geen commentaar hebt op deze
kwestie. Sinterklaas gaat vanzelf weer voorbij en dan is het klaar voor een jaar. Volgend jaar weer
gewoon negeren. Over drie weken komt Sinterklaas alweer aan in Beilen en er zitten nog steeds
gasten op het terras te negeren. Hierbij moet u de klemtoon iets anders leggen. Negeren werd
vroeger gebruikt voor zonnebaden of bruin worden in de zon. Later is dit woord verboden. Net als
het woord neger dat ook niet meer gebruikt mag worden. Dit zou te discriminerend zijn.
Discrimineren is wel het laatste wat wij, van de Cerck, willen doen. Ook negers zijn van harte
welkom in onze zaak net als alle andere rassen, standen, geaardheden, geloven en kleuren. Zeg
maar gerust dat iedereen welkom is zo lang ze het gezellig houden.
Op het menu bijgeleverd; Appelmoes uit eigen boomgaard. Dit jaar hadden we veertien appels aan
de boom zitten. Met hulp van enkele bevriende appelkwekers kunnen we toch nog een beste pan
appelmoes bereiden op ambachtelijke wijze. De appelmoes is een mix van de Fuji, Elstar, Zoete
Ermgaard en de Schone van Boskoop. Deze laatste wordt ook wel Goudrenet genoemd. De Api
Noir, Zwarte Appel, hebben we bewust niet gebruikt. Je moet de kat niet op het spek binden en al
helemaal geen zwarte kat.
Wat u beslist niet moet negeren. Vanavond vanaf 21.30 uur
Rudy and his Fascinators in de Cerck.
Volgende week zaterdagavondcafé, 2 november, met Joëlle Smidt. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

