
Afhaalmenu 

 

vrijdag 21 oktober 2016 
 

Pasta (vlindertjes) Bolognese + toetje 
 

€ 7,00 
 
 

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

 
 
 

De week van de Koffie 

Wij, van de Cerck, hebben besloten om deze week om te dopen tot de Week van de Koffie. Dit in 

samenwerking met het Algemeen Dagblad. We hebben al jaren een abonnement op deze krant en 

hij wordt iedere dag keurig op tijd bezorgd. Morgen, zaterdag 22 oktober 2016, wordt de AD 

koffietest in deze krant gepubliceerd. Dan worden de lezers weer getrakteerd op de kritische, 

beledigende, niets ontziende teksten die vergezeld gaan met de cijfers. Let maar eens op nummer 

127. Het moet natuurlijk wel sensationeel gebracht worden want anders haken de lezers al snel af. 

Wie maalt er in Nederland nu om waar je de lekkerste koffie kunt drinken? Dat interesseert 

werkelijk niemand behalve die paar koffiegekken die vinden dat ze er verstand van hebben. 

Afgelopen maandag ook nog gebeld door een journalist van het Dagblad van het Noorden. Die 

wilde er wel een stukje tekst aan wijden. Tot nu toe nog niets gelezen. Nu bestaat het vermoeden 

dat hier sprake is van censuur. Het Algemeen Dagblad wil niet dat er voor de publicatie van de 

koffietest iets naar buiten komt van de resultaten. Wij, van de Cerck, hebben hier sch.., nee lak 

aan. Het Dagblad van het Noorden werkt veel samen met het Algemeen Dagblad dus de 

hoofdredactie heeft hier waarschijnlijk ingegrepen al zullen ze dit nooit bevestigen. Mocht dit echt 

het geval zijn dan kunnen we spreken van een zeer slechte zaak. En dat in Nederland. Dat 

verwacht je niet met onze vrijheid van meningsuiting. Die meningsuiting mag dan uiteindelijk wel 

maar pas als het de heren van de krant uitkomt. Maar goed, omdat het Algemeen Dagblad bij ons 

vrijwel altijd ongelezen op de stamtafel blijft liggen, slechts het Christelijk Mannenkoor, wiens 

zangers maandelijks het oud papier ophalen, hebben profijt van deze krant. Om hier iets aan te 

doen krijgt iedereen die zaterdag 22 oktober 2016 het Algemeen Dagblad leest een gratis kop 

koffie aangeboden door de directie van Dinercafé de Cerck. Wordt het AD toch nog eens gelezen. 

Dat voor een kopje koffie. Wij, van de Cerck, wensen u een prettige week van de Koffie.  

Volgende week vrijdag 28 oktober: De nieuwe muzieksensatie uit Groningen. 

The Blind Roofers 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


