
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 14 januari 2011 

 

Stamppot boerenkool of stamppot wortelen( hutspot )  
 

of stamppot zuurkool  
 

dit alles met toebehoren 
 

€ 6,50 
 

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

Tel. 0593 523288 

 

Dooi 
Het is gelukkig mooi dooi. Als je niets te melden hebt dan gaat het altijd over het weer. Wij, 
van de Cerck, hebben eigenlijk niets zinnigs te melden. Het zal een ieder worst zijn of we 
het nu wel druk hebben of niet. Voor hen die dit wel interessant vinden kan ik melden dat 

het dinsdag redelijk was, woensdag slecht en gisteren heel goed. Voor vandaag is het 
maar weer afwachten. Vandaag kunt u als ondernemer en afnemer van de Cerck natuurlijk 

wel van invloed zijn op onze omzet. Voor deze woekerprijzen kunt u geen honger lijden 
zou ik zo zeggen. Dus bestel maar. Iedere honderdste beller krijgt het menu gratis en voor 

niets en dan bezorgen we het ook nog.  
Zo, dat is eruit. Gelukkig is het mooi dooi en dat blijft het de komende tijd ook. Met die 

sneeuw, vorst en bijkomende gladdigheid moesten we steeds zout strooien voor de deur. 
Dat hebben wij niet erg veel op voorraad. Dan ging ik even naar bakker Pepping om wat 

zout te halen want bakkers hebben altijd veel zout in huis. Nu leek het ons handig om dan 
maar zelf wat zout in te slaan. 100 kg zout bij de leverancier besteld. Was niet leverbaar. 
Dit speelde enkele weken terug. Kregen we deze week het zout binnen. Ja tis mooi dooi. 

Mocht u behoefte hebben aan strooizout dan kunnen wij dat leveren voor een zacht prijsje.  
Al gereserveerd voor de Winter Wende-aovend? Deelnemende restaurants zijn Ni Hao, 
Grillroom Isis, Café Bar ’t Zwaantje, Kota Radja, Pizzeria Piccola Roma en wij, van de 

Cerck. laatste twee genoemden zitten al vol en van de anderen weet ik het niet. Dus leuter 
niet. 

 
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


