Afhaalmenu
vrijdag 9 augustus 2019

Scharrelkipfilet a la de Cerck met friet en sla + toetje
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Voorbereiden
Volgende week vrijdag is het weer Bourgondisch Beilen. Dat betekent weer een pokkel vol werk.
Vorig jaar hadden we spareribs van het witte Ierse varken op het menu. U weet nog wel dat ik dat
zo zielig vond voor die varkens. Ik ben toen nog naar Ierland geweest om varkens uit te zoeken
maar ik raakte daar zo verknocht aan die beesten dat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen om
die te laten slachten. Bij terugkomst heb ik toen maar spareribs bij de Hanos besteld. Ze hadden
mij verzekerd dat deze varkens een mooi leven hebben gehad. Ik heb het niet gecontroleerd maar
ze vielen goed in de smaak. Dat kwam natuurlijk ook door de perfecte bereiding van deze spijs.
Nog bedankt voor de gretige aftrek vorig jaar. Dit jaar is er iemand op het idee gekomen om als
thema Jamaica te nemen. We hebben dit jaar een Rastapot op het menu staan. Dat is runder
stoofvlees bereid op Jamaicaanse wijze. Ik was door omstandigheden niet in staat om de runderen
voor dit gerecht in Jamaica te gaan uitzoeken. Daar komt bij dat runderen importeren uit dit land
nogal wat voeten in aarde blijkt te hebben. Krijg die beesten maar eens in een boot of vliegtuig.
Dat is geen doen. Gelukkig heeft de Hanos hier weer een oplossing voor. Ik krijg de komende
week 100 kg rundvlees van het Groninger weiderund geleverd. Ja logisch, geheel bio logisch.
Deze runderen hebben ook een goed leven gehad op de Groninger weiden, aldus de slager van
de Hanos. Dit heb ik wel gecontroleerd en wat blijkt? De runderen die ik heb zien grazen in de wei
zagen er allemaal blij uit. Die hadden er natuurlijk ook nog geen weet van welk lot hen stond te
wachten. Volgende week dus aan de slag voor Bourgondisch Beilen. Dat wordt ’s avonds
doorwerken. Ga er maar aan staan. 100 kg rundvlees snijden bakken en stoven. Het gaat lukken.
Ik ben er van overtuigd. Daar komen de toetjes nog eens achteraan. Zeshonderd crème bruléétjes
met een scheutje Jamaicaanse rhum. Ik wil er ook nog wel een toefje slagroom op doen maar dat
is not done in Jamaica. Daar gruwelen ze van slagroom maar dat weet de jury waarschijnlijk niet
dus doe ik dat toch maar. We gaan voor de lekkerigheid.

Zondag 25 augustus 16.00 uur Joost Dijkema en Gianni Tbay met Lost Heydays. Gratis
Dinsdag 22 oktober 20.15 uur Comedy met Ronald Smink en Hassan el Rahaui Tickets 8
euro reserveren bij de Cerck.
Donderdag 19 december 20.00 uur Debby Petter met “De liefde voorbij” Tickets 15 euro
reserveren bij de Cerck

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

