NIEUWS UIT DE BUURT
vrij, open, eigenwijs, levenslustig, lief
hartelijk, hartstochtelijk, ondernemend
en ook wel ondeugend....... mens.
Wil je contact met Jan dan kan je hem
mailen: jan@bulletindepijp.nl

*)Veredeling is de techniek die doelbewust erfelijke eigenschappen van bloemen verandert, met als doel een sterkere soort bloem te kweken. Er wordt
vooral geprobeerd de bloem minder
kwetsbaar te maken. Als een dergelijke
verandering spontaan in de natuur
plaatsvindt, noemen we het een mutatie. Gebeurt dit door menselijk ingrijpen, dan heet het veredeling.
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Een frisse barbecue
Hopelijk krijgen we nog een paar zonnige dagen dit jaar, en wat zwoele
zomeravonden. Dan is er niets lekkerder dan samen met wat vrienden
gezellig te barbecueën. Bij traiteur en
cateraar Fris in de Eerste
Sweelinckstraat staat sinds een tijdje
wel een heel bijzondere barbecue: de
BeerBQ. Zeker voor mannen een
onweerstaanbaar ontwerp, want
gemaakt van een bierfust! De ultieme
boy toy. De twee Amsterdamse vrienden Thomas Haverkort en Ian
Schaapman kwamen op het geniale
idee om hun twee hobby’s en ultieme
zomerse combinatie – bier drinken en
barbecuëen – in één product
samen te voegen. De vorm
van een biervat blijkt perfect
te zijn om vlees en groenten
in te roosteren, want de hete
lucht wordt in de fust gelijkmatig gecirculeerd. De roestvrijstalen fust is bovendien
oersterk en kan dus wel tegen
een stootje. Ga de BeerBQ
bekijken bij Fris of bezoek de
site van de ondernemende
heren! PS Het aantal barbecuëers in het Sarphatipark
loopt de laatste jaren een
beetje uit de klauwen. Er is
een toegewezen plek waar
barbecuëen is toegestaan, op

Aan het park

andere plekken in het park is het verboden. En terecht, want de wegwerpbarbecues branden grote gaten in de
grasmat die vorig jaar voor 30.000
euro opnieuw is aangelegd.

Traiteur en cateraar Fris,
Eerste Sweelinckstraat 9,
dagelijks geopend, zo en ma van 14.00
tot 21.00 uur, di t/m za van 12.00 tot
21.00 uur, (020) 672 44 75,
www.fris-traiteur.nl
BeerBQ:
06-54290909 (Thomas Haverkort) of
06-25486080 (Ian Schaapman),
www.brbq.com

Meubelstoffeerderij

gerard doustraat 33
020-6719 216
www.sarayrestaurant.nl
info@sarayrestaurant.nl

Opleiding
stofferen
Sarphatipark 16 / 020 - 6717687

Mediterraanse
Specialiteiten Restaurant
Ceintuurbaan 9hs
Tel: 6761195
www.maydanoz-amsterdam.nl
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