Afhaalmenu
4 maart 2022
Kip Stroganoff met rijst
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur)
Tel. 0593 52 32 88

Dat heb ik weer
Dat wij vandaag kip met Stroganoffsaus op het menu hebben staan berust louter op toeval.
Bedenk ik een menu voor de vrijdag en is het met een russische saus. Dat heb ik weer. Deze
russische saus is ontstaan in de zestiende eeuw en is genoemd naar de grafelijke familie
Stroganov. Over het Russische heden gaan we het hier niet hebben. Dat gaat ieder normaal
mensenbrein te boven. Of je moet wel een heel ziek brein hebben als je daar ook maar iets van
begrijpt.
Nog een kleine maand voor de vreedzame machtswisseling in de Cerck plaats vindt. Met deze
wisseling is er tevens een vacature vrij. De nieuwe directeur is op zoek naar een iemand die de
lunch kan verzorgen op twee dagen in de week. U kunt zich melden bij de toekomstige directie.
Aanstaande zondag vertrek ik naar een bijeenkomst voor gepensioneerde horeca-ondernemers
in Valencia. Deze week kreeg ik bericht dat het thema “Hobby” is. Dat heb ik weer. Die heb ik
niet. Ik zal mij daar dus niet laten gelden en slechts de lotgenoten aanhoren. Ben benieuwd wat
de collega’s, therapeuten, lifestyle-coaches en andere deskundigen hier over te vertellen
hebben. Handvaten ben ik nodig voor het leven dat bij mij past. Zal je net zien dat er voor mijn
levensstijl geen handvaten zijn. Dat heb ik weer. Het gaat bij mij altijd net even anders dan bij
een normaal mens. Maakt ook niet uit want dan kan ik altijd nog genieten van wat voorjaarszon
aan de Spaanse kust. Lees ik net dat het hier mooi weer wordt de komende week en in Spanje
een lagedrukgebied de dienst gaat uitmaken. Dat heb ik weer.
Wel kreeg ik net een vervroegd verjaardagscadeau. Een handboek voor pensionado. Hiervoor
hartelijk dank. De titel is “EEN ZEE VAN TIJD.” Heb er al even in gebladerd. Zeer opbeurend.
Even een citaat. “En…. Je blijft altijd welkom op de zaak, Kom maar langs wanneer je wil, De
deur staat altijd open. Dat zeggen ze Maar dat menen ze niet. En dat hopen ze zeker niet. Weg
is weg is weg is weg.” Zul je zien dat ze het wel leuk vinden als ik langs kom. Dat heb ik weer.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

