Afhaalmenu
vrijdag 7 augustus 2015

Kippenbout met friet, rauwkostsalade en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Beilen gaat Boergondies
Vandaag is het weer zo ver. Boergondies Beilen. Beleef Beilen achter het gemeentehuis. Daar heeft de
organisatie de tenten laten plaatsen alwaar de doorgaans calvinistische burgers van Midden-Drenthe
zich te goed kunnen doen aan Zuid Afrikaanse lekkernijen. Ik kan u verklappen dat het een bijzonder
spektakel gaat worden. Wat hebben ze weer zitten te vergaderen het afgelopen jaar. Vandaag komt het
er op aan. Niks meer vergaderen. Zorgen dat de boel aan het draaien komt en draaien blijft. Kok Emiel,
van de Cerck, die zelf ook in de organisatie zit, heeft er gisteren en vandaag de handen vol aan. Weken
is hij al bezig met het proef bereiden van het recept voor de in Zuid Afrika zeer populaire gerecht
Bobotie. Het gerecht is in 1951 opgenomen als traditioneel Zuid-Afrikaans in een internationaal
receptenboek dat door de Verenigde Naties is gepubliceerd. Hij blijft zo dicht mogelijk bij het traditionele
recept maar geeft er toch een kleine draai aan. Zodat het voor iedereen een ware smul sensatie zal zijn.
Ook het toetje zal niet ontbreken op de afdeling “ Dinercafé de Cerck” in de Boergondiese tent. Laat u
verrassen!! Vorig jaar wonnen wij, van de Cerck, de gouden garde. We werden als beste beoordeeld
door een zeer deskundige jury. Dit jaar gaat kokkie voor niets minder en als de jury weer net zo
deskundig is als vorig jaar dan gaat dit lukken. Mocht het niet lukken dan feliciteren wij, van de Cerck, de
winnaar al bij voorbaat. Om alvast een beetje in een boergondiese stemming te komen serveren wij, van
de Cerck, vanavond voor de ondernemers en andere innemers een lekkere kippenbout om eens even
op zijn boergondies soldaat te maken.
Het is misschien een beetje clichématig maar nogmaals dank en hulde aan de organisatoren en
vrijwilligers die dit feest mogelijk maken. Ga er maar eens aan staan. Waarom boergondies zo is
geschreven en niet zoals het hoort? Hak gewoon zin in.
Als dit weer doorzet dan hebben we volgende week vrijdag een prachtige mooie zomerse Beiler
Ummekeer met op het Cerckplein vanaf 21.30 uur Soul XS. Het zal toch niet zo zijn dat we het dan met
slecht weer moeten doen?
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

