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UITUITT E K S T J A C O B H A A G S M A

hoeft te be aa

e veelvouden

gen met dito wijnarrangementen,

ouden w ze keer simpel en

strijken w It Wapen Fan

Fryslân, knus gelegen aan een plein-

Oentsjerk.

sten er toch zijn wegens de

bierbijlage van deze krant (afgelopen

ar hoort dit café k

n en Maaike Bo

de l een jaar of -

bod estegen

rtje een s

n hoor n een

m , kun

je er nog eten ook. De lunchkaart is

vri ard, maar daar komen we

itsmijter, tosti, gehaktbal

met rood, twee kroketten opgebaard

op een soortgelijk bedje, verschillende

stokbroodjes en Italiaanse bollen,

desnoods belegd met shoarmavlees.

De dinerkaart biedt gevarieerder

vertie ar daar komen we zo op.

org , daar doen ze hier iet

n, us eperken

borrelh pe . We kunne ee ge-

, le

plafond, ma r

.

lan ’ o

elijkhede -

lend g a

a e den, tro

. e kiezen een tussenmaatje

en krijgen een mooie plank met een

schaal nootjes, plakjes rauw n

s jonge s,

j brood n dadels

. ’, het is

e rip n – de

tapas schuilt

r e

a .

ge ru

de slag r uit

doarp fierder”, zegt

terwijl hij in de richting van Gy s er

wijs t

in h .

r lekkerde , oars is er net drûch

genôch.” We smikkelen er zo gretig

van e er nog een schaaltje van

best oor bij de tweede ronde.

Qua bier gaan we van start met een

Mar ous bl oor mij en een IP

van rtin’s voor de overkant,

Antwerpen, met een mooi stevi

aangezet bittertje. Het is nog lastig

kiezen van de uitgebreide b rt,

in vast en wi . n

an zit er ook nog ge op

ersch e tap .

ci-

a , vinden we,

r

ge bandiet, dartbord en v l hout. We

zien wimpels van Cambuur e

Heerenveen lief naast elkaar hangen.

g zitten aan

n, a e

m . t

z besme

om e hun

b nog k

de of fabr

u het ie rp gunnen, z ’

even

m s eli

eboortedorp tj

c i

j en de

altijd fraaie, mild smakende Tripel

Karmeliet voor haar.

De mannen achter de bar bemoei-

en zich uitgebreid met de conversatie,

maar ze hebben hun ogen niet in de

zak. Net als de bodem van het glas in

zicht komt, staan z eer aan ons

tafeltje, mooi getimed.

een

e

,

an dit

ze

i

z

van .

hoorlijk

‘ verhee

se e ka

aast nog mee jb d

c

t alcohol) maar met een ig

ar fi

aa

r

aastr c ts oerv

.

a o e,

leuk opgediend in een p tje,

waar .

Mijn eenham e e, ook al Lim-

burgs van afstamming (‘spaakham-

metje’ volgens de kaart) en zonder

opsmuk geserveerd, doet het

prima. Mooi zacht gegaard, r

orstje, niks meer aan doen

anbevolen Gerardus du ee

s ev g on er biertje, b e

tegenwicht. Met het pe

feren we nog even over

ling van beenh

dan ‘bonkeskinke’ k

niemand die dat o t

rij aar het l p

. , met flinke

sch ven to , r eten

zijn kna aard-

ppele ! n ert de

tafel edgekeurd.

aart als

f’, ook voor de

ing. Het blijkt

otjes, slagroom en

e. Het kan wel zijn dat

de groothandel komt, maar

r waarop het gepresenteerd

rdt verraadt aandacht: niet plomp-

erloren in een kommetje, maar in

een diep bord, de randen leuk ver-

sierd met chocoladeschaafsel.

Prettig eten en drinken hier,

voor niet veel gel

JE ZOU HET
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Culinair geïnteres-

seerde LC-journa-

listen eten met des-

kundige enthousias-

telingen en anders-

om. De bezoeken van

Hete Soep zijn on-

aangekondigd, de

recensie is een mo-

mentopname.
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