Afhaalmenu
vrijdag 17 mei 2013

Zalmfilet met gebakken aardappelen, worteltjes en een toetje
€ 8,50

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

Waterbom
Morgen zitten we midden in een waterbomgebied. Dat wordt de boel dichtkitten,
afplakken, zandzakken voor de deur, paraplu bij de hand, laarzen aan en rubberboot
opblazen. Roeien met de riemen die je hebt. Een ware zondvloed staat ons te wachten.
Zondvloed betekent aanhoudende vloed. Je zou denken aan hoog zeewater maar dat zal
ons niet bereiken. Wel zes emmers vol water, uit de hemel, per vierkante meter. Wij, van
de Cerck, liggen één en dertig centimeter boven straatniveau. We kunnen dus wat
hebben. Mocht het water u tot de lippen stijgen, kunt u het hoofd niet meer boven water
houden? Dinercafé de Cerck functioneert als de ark van Noach. Zodat de ondernemers uit
het centrum niet verloren gaan. Stel dat we met elkaar verdrinken. Hoe dan verder? Totdat
het water zakt kunt u de tijd droog en gezellig doorbrengen in de Cerck. Klanten krijgt u in
het geval van een waterbom toch niet. Dus, een grendel op de deur en naar de Cerck.
Eventueel in uw rubberbootje ( zijn vast nog wel verkrijgbaar bij Intertoys ) De
havenmeester zal uw bootje naar de Cerck-kade loodsen. Slechts vijf euro per dagdeel
liggeld. Een havenmeester moet immers ook boter op zijn brood. Wellicht valt het allemaal
mee en kunnen we spreken van een paar extra druppels in een glas water en barst de
waterbom elders. We zullen het zien.
Het goede nieuws is dat op de laatste vrijdag in mei, de één en dertigste, de niet klein te
krijgen BJ Hegen weer met de Bluesbusters komt spelen in de Cerck. BJ Hegen bereikte
in september 2012 zijn zeventigste verjaardag. Officieel gestopt met optredens maar hij
maakt graag een uitzondering voor de Cerck. Hartelijk dank Bé!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

