
Afhaalmenu 

 

vrijdag 21 juli 2017 
 

Pasta bolognese met rucola, een toefje Parmezaanse geraspte kaas 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 

Vakantie 

Wij, van de Cerck, wensen een ieder die de komende weken op vakantie gaat een heel 

fijne vakantie. Wij, van de Cerck, kunnen deze zomer niet op vakantie. Als een van ons op 

vakantie gaat dan is vijftig procent van de directie afwezig en dat kan niet met die 

vakantiedrukte. Eigenlijk gaan wij nooit op vakantie. We gaan wel eens weg maar dat is 

dan altijd op zakenreis. Dan gaan we collega’s in het binnen of buitenland bezoeken. Dan 

worden de ervaringen gedeeld. Diezelfde collega’s zijn altijd heel blij met onze suggesties 

en andersom. Niet dat we er veel mee doen maar soms blijft er toch wat hangen. We 

kregen van een horecaondernemer uit Spanje het advies om tussen de middag dicht te 

gaan zodat we zelf even rustig kunnen eten. Dit beviel hem heel goed. Dan bleef hij ook 

rustig tot een uur of vijf in de middag gesloten. Dit advies hebben wij in de wind geslagen. 

Ook was er eens een ondernemer in Griekenland die de gasten zelf alles op lieten halen 

aan de bar en meteen met ze afrekende. Dat scheelde een boel personeel. De gasten 

moesten ook de lege borden en glazen zelf afruimen. Heel druk was het er niet. En wel 

hierom hebben wij dit advies ook maar genegeerd. Een andere horeca directeur in een 

Arabisch land had het heel goed voor elkaar. In een zaak iets groter dan de Cerck liep 

dagelijks twaalf man personeel rond. Een voor de koffie, een voor de drankjes, een om de 

tafels te poetsen, een bij de kassa, twee voor de afwas, een om de bestelling op te 

nemen, een voor het serveren van de gerechten, een telefonist, een om de gasten te 

verwelkomen, een om de gasten uit te laten en dan liep de directeur zelf rond om alles in 

goede banen te leiden. Dat viel nog niet mee zei hij. Verder had hij nog een boekhouder in 

dienst die elke dag de balans opmaakte. Wij, van de Cerck, houden daarom de bezetting 

klein. Geen vakantie dus voor ons. De volgende zakenreis is gepland in september.   

 

Er zijn nog 35 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


