Afhaalmenu
vrijdag 10 april 2015

Kalfsoester met gebakken aardappelen en sla
en een toetje
€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Het kan verkeren
Schreef ik twee weken geleden nog over de donkere dagen voor Pasen; Het is nu echt
lente. Over de twintig graden boven nul. Terrasuitbreiding is geboden. Zoals het zich laat
aanzien kunnen we vandaag spreken van Rokjesdag. Ooit beschreven door de columnist
Martin Bril. Een vaste gast van de Cerck spreekt in zo’n geval over vrouwvriendelijk weer.
Wij, van de Cerck, vieren de aanvang van de lente met kalfsoester op het menu. Niets is
er lekkerder en malser dan een kalfsoester. Het is niet het goedkoopste stukje vlees maar
bij speciale gelegenheden mag het wel eens een keertje. Een speciale gelegenheid is het
zeker. Niet alleen het mooie weer maar we staan ook even stil bij het feit dat we vandaag
70 jaar bevrijd zijn van de bezetting door Duitsland waarmee wij Nederlanders, en dat
kunnen we best zo zeggen, vijf jaar lang een conflict hadden. Zo staan we toch alvast
even stil bij de bevrijding die landelijk altijd op 5 mei wordt gevierd.
Wij, van de Cerck, kunnen u ook meedelen dat de voorstelling, Mijn Tweede, van Marcel
Hensema definitief doorgaat en wel op woensdag 18 november 2015. Aanvang 20.15 uur.
De voorverkoop begint op 1 mei aanstaande. U kunt kaarten bestellen via de website van
het NNT Groningen. NNT staat voor Noord Nederlands Toneel.
Had ik gisteren weer eens een vorm van verkeerd-horendheid. Zit een mevrouw op het
terras en die zegt, “ Graag een koffie en een tonicje.” Breng ik haar een koffie en een
tonicje. Zegt de mevrouw, “ Wat moet ik met die tonic?” Ik zei dat ik dat had verstaan.
Bleek dat ze zei, “ Graag een koffie in het zonnetje.” Dat er vandaag nog veel gasten een
glaasje mogen komen drinken in het zonnetje.
Wat dacht u van een tonicje in het zonnetje?
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

