Afhaalmenu
vrijdag 14 februari 2020

Nasi met kipsaté, gebakken eitje en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Voor de wind
Het gaat ons de laatste tijd behoorlijk voor de wind. Vooral het afgelopen weekend. Het lag er wel aan
welke kant je opliep. Het kon ook goed tegenzitten. Ciara was de schuldige. Komend weekend komt
Dennis. Het schijnt dat dit iets minder heftig zal zijn. Wij, van de Cerck, hebben geen schade kunnen
ontdekken aan ons pand en nabije omgeving. Slecht enkele omgewaaide lege kratten van de Hanos. Nu
is dat pand van ons dan ook één van de stevigste gebouwen in het dorp. Die krijg je maar zo niet om.
Het schijnt ook aardbevingsbestendig te zijn. Je ziet met die wind het pand een beetje heen en weer
gaan, maar dat is juist goed. De wind kan er geen grip op krijgen. Ze zeggen tegenwoordig nog wel
eens,’ Het is goed weer voor de mensen die van de wind leven.’ Dat doen wij, van de Cerck, dan weer
niet. Wij moeten er veel voor doen om er iets aan over te houden. Maar dat lukt prima. Vanavond
pakken we uit met romantiek. Gezellig met je geliefde aan een tafeltje in de Cerck uit eten. Dit vanwege
Valentijnsdag, maar dat had u vast wel begrepen. Er komt ook een echt paar dat elkaar in de Cerck
heeft leren kennen. Het is volgens mij nog geen echtpaar maar daar kun je op wachten. Kunnen ze ook
mooi de Cerck als trouwlocatie gebruiken. Tevens feestlocatie om de dag in stijl af te ronden. Wat ook
voor de wind gaat is het boeken van muzikanten die er toe doen. Neem nu zaterdag 22 februari. Dan
komt niemand minder dan Sean Webster naar de Cerck. Hij toert met Derksen langs de theaters door
het land maar mocht deze avond vrijaf nemen om in de Cerck te spelen. Dan zijn we op dit moment in
onderhandeling over een cabaretavond in april. Het is nog niet bekend wie er komen maar ze komen
wel. Niet in de eerste week van april want dan wordt ik uitgezonden door het ministerie van economische
zaken. Ik woon in Marbella een congres bij over dienstverlening in het algemeen en de horeca in het
bijzonder. Bent u nog vrijgezel dan kunt u morgenavond terecht op de Bingo voor alleenstaanden.
Aanvang 20.00 uur. Wie weet ontmoet u de liefde van uw leven.
Bent u ook zo zat van dat kutweer?

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

