
Afhaalmenu 

vrijdag 12 april 2013 

 
Kippenbout met friet en rauwkostsalade en een kwarktoetje 

 
€ 8,00 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

Koninklijk bezoek 
 

Vorige week maakte ik nog snel even melding van het heugelijke feit dat de Koning en Koningin Beilen 
komen bezoeken op dinsdag 28 mei. Het schijnt dat ze maar een kwartier in Beilen zullen zijn. Dat kan 

genoeg zijn want veel is er niet te zien. Hoe ga je het Koninklijk echtpaar dan vermaken? Wij, van de Cerck, 
denken dat het heel origineel is om met hen naar Dinercafé de Cerck te gaan en aldaar een lekkere bak 

koffie met voor de gelegenheid een oranje kontje te serveren. Gewoon even genieten van deze lekkernij en 
dan hup weer naar het volgende bezoek. Vermoei de Koning en Koningin niet met het openen van 

gebouwen, lintjes knippen of knopjes drukken want dat gaan ze in de toekomst nog vaak genoeg doen. 
Hiervan zal niets blijven hangen op het paleis.  

 
Vraagt moeder Beatrix bij thuiskomst, “ wat hebben jullie gedaan vandaag? “ Willem-Alexander,  “ Oh we 

hebben van alles in beweging gezet en ergens een fontein de lucht in geholpen en zo.  Allemaal van die heel 
belangrijke mannetjes en sprekers. Geen idee waar ze het over hadden.  Doe me eerst maar even een 

biertje. Ik trek het nu al niet meer.”  
 

Het kan ook zo: “ We zijn in Beilen geweest en daar werden we gelijk verrast met een heerlijk oranje Beiler 
kontje en een lekker sterk bakje koffie. In het enige authentieke pandje in de Brinkstraat in Beilen was ook 
een expositie van plaatselijk kunstenaars die allemaal iets geschilderd hadden wat met eten en drinken te 
maken heeft. Hartstikke leuk. We hebben daar even lekker uitgerust en gingen fris weer op pad. Toen we 
het pand verlieten hoorden we de klanken van We ‘ll meet again. Waar we nog meer geweest zijn? Geen 

idee. Doe me nu maar een biertje.”  
 

Wij, van de Cerck, zeggen in zo’n geval. Kom rustig nog een keer terug naar de Cerck maar dan wel betalen 
graag.  

 
Laatste vrijdag van de maand 26 april Koningsconcert met Close Call.   

Zaterdag 27 april Cabaret met Ronald Smink ( zo goed als uitverkocht ) 
Dinsdag 30 april zijn de winkels gesloten en gaan wij ’s middags om 15.00 uur open.  

 
Ik, van de Cerck, wens compagnon en kok Emiel van Dinercafé de Cerck veel succes met de Bier/Spijs 

wedstrijd in de Martinikerk te Groningen. Vandaag en morgen. Volgende week de uitslag. 

 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


