Afhaalmenu
vrijdag 1 maart 2013

Kipfilet met gebakken aardappelen rauwkostsalade
en een kwarktoetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Break
Zoals ieder voorjaar houden wij, van de Cerck, een korte break. Deze pauze duurt precies
een week. Morgen zijn we nog open en dan gaan we dicht tot en met maandag 11 maart.
Hierna zijn we er gewoon weer zoals u dat van ons gewend bent. Volgende week vrijdag
dus geen briefje met menu maar de collega’s willen wel waarnemen. Hiervoor dank.
Vanavond komt u allen nog voor de ondernemersborrel naar de Cerck. Dan moeten we
het nog hebben over de Fiets4daagse die in juli door ons altijd bruisende centrum komt.
Kom eens met iets unieks zou ik zeggen. Dan zal ik het tijdens onze break uitwerken. Dit
zal gebeuren onder de zon. Verder kan ik hier niet over uit wijden. Zoals het er nu naar
uitziet zal het de komende week ook zonnig zijn in het centrum van Beilen en omstreken.
Het is u van harte gegund. Ik zit in ieder geval goed. Op dit moment is het daar 28 graden
boven nul. Als u morgen ineens een tochel, of is het toggel wat Drents is voor een
heleboel, wandelaars ziet dan zijn deze mensen de Roel Reijntjes wandeling aan het
doen. Dit zal eindigen in de Cerck met een stamppotbuffet en Drentse zang van
Margaretha Kleine. Dat u niet denkt van, “Goh wat moet al dat volk hier”. Misschien dat er
nog wat afvalligen komen winkelen. Geen idee wat voor wandelaars het zijn. Het kunnen
gewoon Beilenaren zijn maar ook mensen uit andere streken. Die zullen hun ogen nog
uitkijken naar een winkelcentrum met zoveel aanbod.
De muziekquiz van 16 maart is volgeboekt. Dat u het even weet. Verder staat er nog een
live optreden gepland van de allround band Dicide. 29 maart aanvang 21.30 u.
Tot vrijdag de vijftiende maart. Houd Moed!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

