Afhaalmenu
vrijdag 20 februari 2015

Runderstoof met aardappelpure en rode kool
en een toetje
€ 8,00

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

Schoenmaker hou je……..
Vandaag is het weer vrijdag. Dus. Juist het menu valt weer bij u op de toonbank. Deze
keer weer eens bereid door invalkok Ruben. De standaardkok zit met zijn vrouw en enkele
kennissen in Oostenrijk alwaar hij van een berg probeert af te glijden en zich daarna te
goed doet aan verschillende eet en drinkwaren tijdens de après-ski. Dat ze het naar hun
zin mogen hebben daar. Intussen zorgen wij, van de Cerck, ervoor dat er eten voor u op
tafel komt. De show must go on.
Het centrum van Beilen is uitgekozen om deel te nemen aan de pilot 'Verlichte regeldruk
winkelgebieden'. Wat ik me daar bij voor moet stellen weet ik niet maar dat de regeldruk
wat minder kan is al lang bekend. Men is in verschillende winkelgebieden bezig met
inventariseren. Dertig procent van de winkelpanden is overbodig. Er is zelfs een idee om
ook horeca toe te staan in de winkels. Dit om meer klanten te trekken en te behouden. Ja,
dan zitten wij weer met de gebakken peren. In dat geval zal er wel weer iemand op het
idee komen om ook de horeca meer ruimte te geven om eventueel andere producten te
gaan verkopen. Dan zitten de winkeliers weer met de gebakken peren.
Ziet u het al voor u? ”Ik geef mijn verjaardagsfeestje bij Oldenburger Mode.” Of “We gaan
eens even lekker lunchen bij de Bruna.” “Dinercafé de Cerck, Twee flessen Andrelon
shampoo voor de prijs van één.” Dat zal OP=OP niet op prijs stellen.
Laten we eerst maar eens winkelruil gaan doen op donderdag 4 juni. Dan komen we er
vanzelf achter dat de schoenmaker zich bij zijn leest moet houden.
Volgende week vrijdag komt BJ Hegen met band weer optreden in de Cerck. Dit jaarlijks
terugkerend hoogtepunt mag u niet missen. Aanvang 21.30 uur.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

