
Afhaalmenu 

vrijdag 22 maart 2013 

 
Pepersteak met aardappelkroketten en rauwkostsalade 

 
€ 7,00 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 
 

Theorie en praktijk 
 

Zoals de Amerikaanse wijsgeer Yogi Berra al zei: “ In theorie is er geen verschil tussen 
theorie en praktijk. In de praktijk wel.” Zo is het precies. In theorie is de lente begonnen in 
de praktijk niet. In theorie kun je kleingeld halen bij de plaatselijke bank, de wereldspeler 

die zichzelf is gebleven, in de praktijk valt dat vies tegen. Nog enkele voorbeelden. In 
theorie warmt de aarde op aldus de geleerden. In de praktijk gaat dit niet op. In theorie is 

glasvezelkabel onmisbaar in de toekomst. In de praktijk moet dit nog blijken. Trouwens, nu 
we het toch hebben over glasvezelkabel. Die glasvezelleggers gaan voortvarend te werk. 

De loopgraven worden gegraven kabel er in en weer dicht. Zo weinig mogelijk overlast 
voor de ondernemers en winkelend publiek. Gelukkig zijn ze op tijd klaar voor onze zaak. 

Het terras moet eigenlijk weer naar buiten. Nog enkele voorbeelden. In theorie is 
rundvlees van de koe. In de praktijk van paard. Dit is niet het geval in Dinercafé de Cerck. 

Dan kan ik u ook nog een geval opnoemen waarin er geen verschil is tussen theorie en 
praktijk. In theorie is Dinercafé de Cerck the place to be, de plaats om te zijn. Dit blijkt in 

de praktijk ook nog te kloppen. Nergens is het beter vertoeven dan in de Cerck. Goed eten 
en drinken en lekker warm zo bij de kachel en altijd gezellig met veel cultuur zoals 

exposities, live muziek, theater en cabaret. Zo nu kan die wel weer.  
 

Volgende week vrijdag de band Decide in de Cerck. Aanvang 21.31 uur. 
In theorie is de cabaret voorstelling van Ronald Smink op zaterdag 27 april al uitverkocht. 
De praktijk leert ons dat er nog kaarten zijn. Er zijn inmiddels dertig van de vijftig kaartjes 

verkocht. Het loopt dus wel. Mis het niet.  
 

In theorie wordt er volgende vrijdag weer een menubriefje bij u afgeleverd maar in de 
praktijk niet. Volgende week vrijdag geen koopavond. (goede vrijdag) 

 
 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


