
Een biologisch wijntje…. 

 

Van de boer naar het bord 

Van de keuken naar cuisine 

Arnhem wrodt duurzaam en gastvrij 

In de geest van de tijd  

Waar gaat het goed, waar schiet tekort 

Waar kan het beter misschien 

En hoe maak jij het ware onderscheid 

 

Het avontuur van Lammer en Jan en het gebruik van vlees en vis 

Stokte bij Hanos en Sligro, maar fijn da de Achterhoek er is  

‘s-ochtends bel je boer Hans, die slacht diezelfde dag die koe  

Of je eet konijnenvoer uit de studio, waar gaan we dus naartoe? 

 

Gasten voeder de horeca op! We eten samen dus die koe op! 

En die appels… hoe krijgen we die hier? En t hoeft niet voor nep 

Hoe krijgen de die boeren naar ons toe in plaats van Albert Heijn? 

Een horecamarkt? En de garanties? dat er altijd genoeg zal zijn. 

 

Eerst volume maken, en de kaart flexibel? Graag ’n stukje vlees? 

Helaas, wilt u konijnenvoerburger/ De boer is niet geweest 

Hoe veranderen we de consument? Dus die lelijk paprika 

Gaan we vraag naar creëren! Echt lekker dat ding jahaaa! 

Kennis = macht, dus schudt nou gewoon die boer de hand 

En er komt vanzelf een verdienmodel, maar houdt het stand? 

Wat doet ’t weer? Code rood, nou dan gooi je dus ’n hoop weg 

En wat als de boer niet wil leveren? Tja—da’s me handig zeg… 

 

Als we allemaal wat meer betalen, is de mindset gezet.. 

En Arnhem krijgt een wagentje, die de resten voedsel redt! 



Samen kunnen we de boel omgooien, richt op die coöperatie!! 

Met wat Europees geld! En jonge koks met ruime fantasie! 

 

Van de boer naar het bord 

Van de keuken naar cuisine 

Arnhem wordt duurzaam en gastvrij 

Samen voor konijnenvoer 

Een coöperatie misschien 

Een nieuwe Mindset en u was erbij!! 

 

De tweede ronde, vers bloed en een mevrouw met gekke rode strik 

Het plan wordt snel uitgelegd, hoe te strijden tegen fasfoodzwik! 

Vrouw met strik geeft mij uit het niets ’n compliment 

Dat krijg je, als je zoals ik echte Achterhoeker bent 

 

En weer gaat ’t over konijnenvoer, da’s ’n ding hier!! 

Of The Green Rose met lekkere broccoli, nou veel plezier 

Want meneer vindt Chinees ook lekker! Scheelt ook weer geld! 

Ja maar die toekomst van Richard van Hooijdonk? Als je ’t zo stelt? 

 

Dat ging wel heel snel! Maar ligt alles dan bij de horeca? 

Of zit Elon Musk ook achter die Vega? 

Is het een complot? Geleidt door boerenburgerpartij? 

Biologische wijn? Doe gewoon wijn man! Ben ik al blij… 

 

Is het te idealistisch allemaal? Met vegetarische vrouw, 

Wil ik in ’t weekend gewoon bij Loetje ’n hamburger, en nou 

Nog even over Richard, die was je toch na 5 minuten kwijt!! 

Dat krijg je nou van geen vlees eten! Zie je waar ’t toe leidt?? 

 

 



Is biologisch te duur? Is de Dutch Cuisine, te cuisine? 

Daar gaat je kippenrestaurant… kip uit de Achterhoek misschien? 

De grootvader van Jan kookte met restjes, in grote pan… 

Dus kom op Arnhem! Als de opa van Jan ’t kan? 

 

We willen allemaal wel maar waarom is appel uit Brazilië 

Goedkoper dan de appel van boer Jan, da’ kan toch nie? 

Maak ’t inzichtelijk, kies je voor kip A of B? 

A is een kiloknaller en B stuk duurder, tja.. uuuuh.. ok.. 

 

Stel ik ben die klant, dan zeg ik nu heel erg stoer 

Doe mij maar ’n tafeltje morgen, bij studio konijnenvoer! 

Tja, het is geen challenge, zoals Tijsje, met spelende stad 

Op naar de toekomst! Er zijn Tijsjes zat!!! 

 

Van de boer naar het bord 

Van de keuken naar cuisine 

Arnhem wordt duurzaam & gastvrij & groen 

Voedt ze op de consument 

Koop lokaal, koop bekend 

Maar zullen we eerst samen ’n biologisch wijntje doen? 

 

 

 


