
Afhaalmenu 

 

vrijdag 11 augustus 2017 
 

Kipsaté met friet en sla 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 

Druk 

Vindt u ook niet dat het deze zomer drukker is dan voorheen? Wij, van de Cerck, vinden 

van wel. Komt dit door het weer of komt dit doordat de economie weer is aangetrokken en 

iedereen weer meer geld heeft te besteden en dit vooral in de horeca doet? Ik weet het 

niet maar het is deze zomer echt heel druk. Als het heel druk is dan moet je ook heel hard 

werken om iedere dag weer tot een goed einde te brengen. Je wilt absoluut geen enkele 

gast teleurstellen. Iedereen die als gast binnenkomt moet een gezellige en leuke tijd in je 

zaak doorbrengen al zitten ze er meer een half uur en drinken ze alleen maar een kop 

koffie. Dat mag niets uitmaken. Je hebt ook gasten die  wel twee uur zitten op één kop 

koffie. Ook die gasten moeten een leuke tijd hebben in je zaak. Het is en blijft een 

uitdaging om het goed te doen en iedereen tevreden te stellen. Meestal lukt dit. Af en toe 

gaat er wel eens iets fout. Bij het afruimen van een tafel nam ik de lege glazen ook mee. 

Een mevrouw die een wijnglas voor zich had staan attendeerde mij er op dat haar glas 

nog niet leeg was. Snel nam ik de laatste slok wijn tot mij en zei dat het glas nu toch echt 

leeg was. Zoiets kun je natuurlijk niet maken. Het was een impulsieve daad en ik heb het 

onmiddellijk goedgemaakt. Ik begon over die drukte omdat ik het voor vandaag wel gehad 

heb. Dan moet ik ook nog mijn briefje doen en dat lukt dan niet zo goed meer. Vandaar dat 

ik mij er deze keer een beetje makkelijk van af maak. Nog even over die drukte. Ik had het 

er over met een gast en die zei dat het heel goed kon dat de drukte kwam door het feit dat 

we gewoon een goede en gezellige horecatent uitbaten. Dat het bij ons goed eten en 

drinken is met een goede bediening en zo. Daar zijn wij, van de Cerck, dan weer te 

bescheiden voor om dit te geloven maar uitsluiten doen we dit zeker niet.  

Dan is er nog een probleem. Eén september is de Beiler Ummekeer en daar zoeken we 

nog een goede band voor die de stemming er in kan houden. Mocht u nog een leuke band 

weten dan horen wij dat graag.  

 Er zijn nog 25 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


