Afhaalmenu
vrijdag 15 juli 2016

Nasi met saté met een gebakken eitje
en een toetje
€ 7,50

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

Galadiner
De vakantie staat voor de deur. De basisscholen gaan sluiten voor een week of zes. En
wel hierom had een juf van een basisschool te Beilen bedacht dat ze met de leerlingen
van groep 8 eens even lekker uit eten gingen. Het was immers het laatste jaar van de
basisschool voor deze leerlingen. Hierna gaan ze de wijde wereld in. Eerst naar de
middelbare school maar dat is voor die kinderen al een hele stap. Voor de ouders ook
trouwens. Het moest een heus galadiner worden. Daar is Dinercafé de Cerck een uiterst
goede gelegenheid voor, dus. Al snel bleek dat de kinderen het woord gala zeer serieus
hadden genomen. De heren in een mooi zwart pak en de dames in het lang of chic
gekleed. Als eerste namen ze allemaal een wijntje. Althans het drinken zat in een wijnglas.
Ik denk, daar hoort ook een muziekje bij. Maar wat? K3 was boeh! Kenny B opgezet. Het
hele spul zong mee. Ik kreeg namen en titels door van de leerlingen. Er moest ook nog
gegeten worden. Dat ging erin als koek. Het werd steeds luidruchtiger. De muziek ging
steeds harder en na het toetje was het galadiner veranderd in een heuse disco. Zelfs een
liedje over tomatenplukkers passeerde. Het liep volledig uit de hand. Gelukkig werden de
leerlingen op tijd afgevoerd in chique open auto’s. Voor de allerlaatste keer terug naar
school. Deze gasten gaan het wel redden in hun nieuwe en wijde wereld. Wij, van de
Cerck, wensen hen allen het allerbeste.
Vandaag Terrassendag op de Markt in Beilen. Wij, van de Cerck, zijn hier ook voor
gevraagd maar wegens drukte zijn wij niet in staat hieraan mee te doen. We kunnen de
boel wel naar de Markt slepen maar dan hebben we ons eigen terras meubelloos. Laat nu
net voor vandaag het hele terras gereserveerd zijn. Althans voor de lunch. Wij, van de
Cerck, wensen de horecaondernemers op de Markt veel succes. Volgende week doen wij
onze eigen terrasdag met live muziek van Ants in the Pants. Vanaf 16.00 uur. Met mooi
weer hebben wij, van de Cerck, altijd terrasdag. Zo is het ook nog eens een keer. Van ’s
morgens tien tot sluit.
Er zijn op dit moment nog 27 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober
beschikbaar.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

