Afhaalmenu
Vrijdag 28 mei 2021
Pasta (Tagliatelle) met zalm, een beetje rucola en een toetje
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Laat die zomer maar komen
Waar kun je het anders over hebben dan het weer? Het was en is nog steeds bar en boos. Bij
een beetje mooi weer was onze omzet wel vier keer zo hoog geweest. Het waren dappere
gasten die toch op het terras plaatsnamen. Dan moet je dit wel heel graag willen. Ze hadden
ook niet veel keus. Vanaf 5 juni mogen we, als de voortekenen ons niet bedriegen, weer binnen
gasten ontvangen. Zal je zien dat ze dan allemaal op het terras willen zitten. Maakt niet uit.
Terras genoeg.
Voor ik het vergeet. De kippen, Anna en Hennie, zijn weer terecht. Ze waren waarschijnlijk over
het hek gevlogen en de buurman had ze in zijn tuin gelaten waar ze niet verder konden
weglopen. Ik heb de buurman hiervoor hartelijk bedankt. Ik heb de dames eens goed bij de oren
gepakt en een dag geen kiwi gegeven. Dat zal ze leren. Weet u waar een kip de oren heeft
zitten? Ik heb het even gekoekeld. Net als alle andere vogels hebben kippen geen uitwendige
oren. Ze hebben slechts een rond gaatje aan de zijkant van hun kop. Het buitenste
gehoorkanaal, het trommelvlies en dergelijke zijn inwendig en niet zichtbaar. Dat bij de oren
pakken was dus bij wijze van spreken.
Inmiddels is Marinus geweest om de kippen te kortwieken. Je ziet er niets van maar ze kunnen
in ieder geval niet meer over het hek vliegen. Ik heb Marinus hiervoor nog niet bedankt want het
is in mijn afwezigheid gebeurd. Het gat voor de vijver is inmiddels ook gegraven. De vijver past
er mooi in en staat waterpas. Nu nog vullen met water. Zal je zien dat het vanaf vandaag de
komende maanden niet meer gaat regenen. Dan maar kraanwater. Ik zat even met een
heleboel zand dat ik uitgegraven had maar dat is inmiddels opgelost. Ik heb voor het huis een
gat gegraven en daar kon ik hat zand mooi in kwijt.
Nu zitten we met z’n allen te wachten op mooi weer. Dat kan niet lang meer duren.
Laat die zomer maar komen!!
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

