Afhaalmenu
vrijdag 21 maart 2014

Stamppot rauwe andijvie met spekjes en een saucijsje
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Vroege Lente
Nog nooit in het bijna tien jarige bestaan van Dinercafé de Cerck was het terras zo vroeg
in het jaar in werking. Begin maart zaten er al gasten op het terras. Hierna werd het weer
een beetje minder met het weer maar vandaag, als u dit leest gisteren, was het een
prachtige lentedag met veel terrasbezoek. We hebben nog maar de helft van het terras
staan en dat was wat weinig voor dit type weer. Dan te bedenken dat we vorig jaar
helemaal geen lente gehad hebben. Toen was het een herfstige winter tot eind juni en
toen begon de zomer. Vandaag, als u dit leest gisteren, is de lente officieel begonnen. Om
16.57 uur stond de zon loodrecht boven de evenaar. Het zal u opgevallen zijn dat de dag
net zo lang was als de nacht. Equinox of dag- of nachtevening heet dat. Dat u het maar
even weet.
Nu ik het toch over het bijna tienjarige bestaan van de Cerck had; We zijn met de gehele
crew aan het brainstormen over hoe we dit op gepaste wijze kunnen vieren. Elf mei is het
precies tien jaar geleden dat deze horecagelegenheid de deur opende voor het publiek.
Ja, waarom zou je anders de deur openen. Dan kun je hem net zo goed dicht laten. Dat
doe je ook niet want dan blijf je met de voorraad zitten. We houden u op de hoogte.
Dan willen wij, van de Cerck, D 66 van harte feliciteren met hun overwinning die in de
Cerck gevierd werd na de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de andere partijen die
gewonnen hebben feliciteren wij maar D 66 is nu eenmaal een goede klant van ons.
Tevens leven we mee met de politieke partijen die verloren hebben en laten langs deze
weg graag weten dat ook zij welkom zijn in de Cerck. Regelmatig bezoek aan de Cerck zal
zijn vruchten afwerpen. Dat ziet u wel aan D 66.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

