Afhaalmenu
vrijdag 18 januari 2013

Gehaktbal met friet en sla (en mayonaise)
€ 6,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Geld besparen in de Cerck
Sommige gasten van de Cerck hebben het goed bekeken. Die komen een kop koffie
drinken en de krant lezen. Dat stellen wij, van de Cerck, zeer op prijs. Stel je drinkt één
kop koffie en leest het Dagblad van het Noorden, Algemeen Dagblad en de NRC Next.
Want die betaalkranten hebben we op tafel liggen. Die kranten kosten respectievelijk één
zestig, één veertig en één dertig. Dat is samen € 4,30. Een kop koffie kost één negentig.
Een rekensommetje leert ons dat de gast € 2,40 bespaart omdat hij die kranten nu niet zelf
hoeft te kopen. Wij zijn vijf dagen in de week open. Zo bespaart de gast € 12,00 per week.
Stel we zijn 50 weken per jaar open. In dat geval bespaart de gast € 600,00 per jaar. Van
dit geld kun je een weekje vakantie boeken. Dat moet kunnen voor € 588,00 want je moet
er twaalf euro aftrekken omdat de klant een week niet kan komen krant lezen, hij of zij is
immers op vakantie, en dus een week lang niets bespaart. Toch lucratief zulke bezoekjes
aan de Cerck. Zou u ook eens moeten doen. Niet de Spits, de Metro, de Veldenkrant of de
Krant van Midden-Drenthe gaan lezen want dat levert u niets op. U kunt het nog
aantrekkelijker maken door het lezen van Vrij Nederland. Die kost € 4,95. Als u dat er bij
telt dan kunt u maar liefst € 847,50 per jaar besparen. Geen vinger tussen te krijgen. Wij,
van de Cerck, helpen u graag uw financiële positie te verbeteren.
Morgenavond: De tiende Winter Wende-aovend. Als nooit tevoren kunnen de gasten
genieten van eerste klas artiesten en natuurlijk, tenminste in de Cerck, eerste klas eten.
Als u niet gereserveerd hebt dan mist u wel wat. Henk Wijngaard, Margaretha Kleine,
Mitch Durbank, Marcel & Leonieke, Shoot, Theatertapas en Jan Altena zullen de gasten
trakteren op veel vermaak.
Volgende week vrijdag, 25 januari, live in de Cerck, vanaf 21.30 uur SoulRight.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

