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Untitled Document
Vreethans van HeerdenDie
besoek
Bronberger
en doen verslagse
oor
verspreidingsgebied
kuierplekke in
sedert die heel eerste uitgawe

September 2002: Nikos

Die heel eerste uitgawe van Die Bronberger sien die lig en Vreethans doen verslag oor Nikos. Dié kuier

“Nikos kroeg en restaurant by die Zwavelpoort-sentrum is ‘n kuierplek sonder pretensies. Die kroeg is a

“Maar dit is die mense wat dit veral die moeite werd maak om ‘n draai by Nikos te gooi. Nico en Lynette

“Dit was gou duidelik dat die meeste besoekers mense is wat mekaar ken en wat mekaar se geselskap

“Die skaapafval was geurig en nie te veel gekerrie en gekrui nie. Die porsie was ruim en is op rys met d

“Metgesel het hoender-schnitzel bestel en was in vervoering oor die smaaklikheid daarvan. Saam met r

April 2003: Die Werf
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Die werf in Olympus was reeds as uitspanplek gevestig toe dié gebied nog uitsluitlik plotwêreld was. Ch

“Chris Thirion se Werf in Olympus bly staan as rustige oase midde in die koorsagtige ontwikkeling wat d

“’n Mens kan selfs Die Werf deesdae van alkant af per teerpad bereik. Maar ná die eerste besoek onlan

“Die verskeidenheid en oorspronklikheid van die spyskaart is indrukwekkend. Ewe imponerend is die pr

“Die porsies is (ná die sop) groot genoeg om ‘n braksakkie te regverdig en die volgende dag wys ek vir
“Die beesstert kos R54,95 en die volstruisnek ‘n ronde R50.”

Augustus 2004: Die Stoep

Deur die jare het Vreethans en Metgesel sporadies die tog Bronkhorstspruit toe aangepak en ná ‘n paar
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“Die laatwinterdag was nes die klein beertjie van Goue Lokkies se pap: Nie te koud nie, nie te warm nie

“Dis die eerste Sondag van die maand en die enigste Sondag van die maand wat Bronkhorstspruit se ‘S

“Die Stoep het as kuierplek seker net soveel gedoen om Bronkies op die kaart te sit as wat Kungwini se

“Jy kan in een van die ruim eetvertrekke van die ou huis, die kroeg, die lapa of die stoep plaasneem. S

“Metgesel se allemintige groentebord hou haar besig, stil en tevrede. Dit is goeie waarde teen R35 en k

April 2005: Flight Inn

Vreethans sê hy meen Bapsfontein se Flight Inn bestaan nog, maar hy dink hulle vlieg nou onder ‘n and

“Ons beland op ‘n Woensdagmiddag net mooi met hongerwordtyd midde in Bapsfontein se Venter Cent

“Daar is ’n netjiese advertensiebord langs die ou Delmaspad dat die Flight Inn hier iewers moet wees.

“Teen die muur van ‘n plek met ‘n paar stoeptafeltjies staan ‘Restaurant’. Net dit. Metgesel wil opsluit da
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“Niemand teenwoordig weet hoekom die plek se naam is wat dit is nie. ‘Seker maar oor die mense so v

“Sy is jammer, maar sy kan nie vir Metgesel ‘n Coke gee nie, sê Ria. Hulle het gisteraand ‘n poolkompe

April 2006: Mimmo’s

Vreethans is uitgesproke in sy teensinnigheid om by konsessie-restaurante (‘franchise’) te kuier. Tog he

“Metgesel wys my ewe diplomaties daarop dat Vreethans nog nie een van die land se stapelvoedsels, t

“Jy kan baie mense gelyk in Mimmo’s inpak, sou jy wou, en dit lyk of hulle genoeg kelners byderhand h

“My teorie oor die saai voorspelbaarheid van konsessie-kos kry ‘n knou toe ons plaasneem en ek lees d

“Maar dis met die doel om stapel-pizza te beproef dat ons hier is. Jy het ‘n keuse van 29 soorte en dan

“Die groot ‘Siciliana’ kos R39,90 en dis moeilik om hom baas te raak. So een derde van die gedoente m

Maart 2007: Karoo Café
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Karoo Café doen nog flink sake lang Lynnwoodweg en langs hom het intussen ‘n knussige kleinteater o

“Net as jy dink jy het nou al min of meer alles gesien en alles geproe, dan maak iemand ‘n plek soos Ka

“Kyk, as jy nou ‘iets anders’ soek, dan moet jy dié kuierplek beproef. Dit is ‘n aardse plek wat, met of so

“Baie moeite is gedoen om die hittegolf uit die blik-en-baksteen-gebou te hou. Water drup op die skadud

“Ek kyk mooi waar die groot Deense kafeehond sy lê ná snuffel- en draai-soektog gaan lê en ons gaan

September 2008: Sambok Bar

Voor dié kuierplek neffens die ou Bronkhorstspruitpad in Donkerhoek Sambok geword het, het dit die be
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“Een van die ander eienaars, Bok van Blerk, is self nie meer so ’n ’nuwe’ kunstenaar nie. Later vertel M
“Sy goeie Afrikaans het hy in die Vrystaat geleer, sê Matewis. Hy is ook ingelig, vriendelik en flink. ’n

“Al het Matewis my gewaarsku dat die pasteie nie ‘tuisgemaak’ is soos wat die spyskaart sê nie, het ek

“Dis ’n redelike groot, vierkantige pastei, maar ek is spyt ek het nie iets anders bestel nie. Ek vermoed

Junie 2009: Tranna

Tranna is die enigste van ’n rits restaurante wat destyds by die Hazeldean-koopsentrum langs mekaar i

“Vir volksvreemde kosse is ek nie bang nie, maar vir Indiese geregte was ek nog altyd matig versigtig.
“Maar ek hou my lyf dapper toe Metgesel meen Indiese kos is net die ding om ’n nat, koue Sondag m

“Tranna is die naam van die Pakistanse volkslied, verneem ons later by die gawe kelner. Die eienaar is

“My keuse kos R75 en ek sou op enige ander dag gedink het dis baie billik, as dit nou nie was vir die fe

Junie 2010: Bronberg Wynlandgoed
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Bronberg Wynlandgoed het gegroei uit die Bronberg Lodge, wat deur wyle Faan Smuts op ‘n hoekhoew

“Hulle vertel my die nuwe Bronberg Wynlandgoed het ’n nuwe kok of twee en dat ’n mens nou ’n billike

“Ek is in ekstase toe Chris die blink deksels van die opskepskottels een na die ander oplig en ek met di

“Ek vind alles voortreflik. Die beesstert is deursag en geurig, die braaistukke soos dit moet wees, die bo

Junie 2011: Kitty Hawk

Die restaurant en kroeg by Kitty Hawk se klubhuis is vir etlike jare met sukses deur Nico en Lynette Bre

“’n Kuiertjie by Kitty Hawk op ’n sonnige herfsdag, is iets waarvoor baie mense baie ver sal ry.
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Gelukkig is dit vir Bronbergers nie nodig om die lang pad aan te durf vir dié voorreg nie.

“Die grootste vliegveld in private besit wat die suidelike halfrond het om te bied, sit vlak onder ons neus

“Oor naweke word die rustigheid sporadies afgewissel deur ’n vliegmasjien of twee wat opstyg of kom s

“Ek het die kaasburger bestel en ek het lanklaas ’n lekkerder burgerfrikkadel raakgeloop. Dit is lekker lo

Junie 2012: Cockpit Brewhouse

Dié brouery-restaurant in Cullinan se mense sorg dat bekende musiek-kunstenaars die dorp gereeld be

“As ek nou reg onthou, kan ‘n ou sewe of agt soorte plaaslik-gebroude bier by Cullinan se Cockpit Brou

“Een van die vriendelike, kundige kelners of broumeester André self, staan byderhand om jou oor die fy
“Omdat André lugvaartbefoeterd is, dra sy bier, soos sy plek, name wat met vliegtuie te doene het.

Waar jy buite in die voortuintjie van die ou klipskakelhuisie in Cullinan se Oaklaan sit, sal jy kan proe aa

“Maar my naam is immers nie Drinkhans nie en ons is eintlik oorspronklik op ‘n onlangse, lui Sondag na
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“André se bierplek spog met ‘n uitgebreide en interessante spyskaart. Onder die vier voorgeregte het ‘G

Maart 2013: La Vie Lente

Die kuierplek op ‘n Tierpoortse kleinhoewe was nog oop vir koop toe ons onlangs daar verby is.

“Vlak langs Lynnwoodweg-verlenging, in Tierpoort se wêreld, sit daar deesdae ‘n mooi uitspanplek in d

“Lente het in dié geval niks met seisoene te doene nie. ‘n Mens spreek dit uit – ‘Lant’, met ‘n sagte ‘t’ –

“Ons ry op ‘n rustige Saterdag stadig deur die veiligheidshek wat deur ‘n kalm wag beman en beheer w

“Metgesel besluit op die groente- en slaaibord met ‘n broodmandjie en drie doopsouse. Sy is mos baie

“Die vleiskeuses bevat ‘n tuisgemaakte hamburger, ‘n hoendergereg en ‘n beeshaas (nee, Steve, dis n

April 2014: Mozambik
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‘n Groot kuierplek langs Hans Strijdomrylaan wat sedert Vreethans se besoek aldaar glo in gewildheid g

“In Mosambiek laas, het ek ‘n bevredigende onderonsie met ‘n bord garnale (prawns) gehad: Ordentlik

“Dié groot uitspanplek het, sedert Mike dit ‘n aantal jare gelede ingerig het, verskillende name met eien

“Soos gemeld is die spyskaart ‘n lywige een met baie en verbeeldingryke keuses. Die pryse is allermins

“As Mo-zam-bik se garnale nie perfek voorberei is nie, is dit so naby daaraan as wat ‘n prawn aan ‘n go

“Hulle oondrooster dié see-lekkerny. Die tekstuur is stewig, amper krakerig en die smaak onder daai br

Maart 2015: Camilla’s Farm
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“As jy aanhou oos ry met Lynnwoodweg-verlenging tot waar jy nie meer kan nie en jy ry dan verder,

“Camilla’s Farm is ‘n bokplaas wat op Saterdae kunstige kase in ‘n asemrowende landelike omgewing

“Dis ‘n baie mooi kaasbord wat voor ons neergesit word. Mooi en lekker kase wat volgens die Franse s

“Die Toggenburg-melk is romerig, sodat dit eintlik as ‘glad’ beskryf kan word en dit smaak meer na mel

“Ons het die voordag by Camilla’s Farm baie geniet en sal ‘n besoek met vrymoedigheid aanbeveel. Dis
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