Afhaalmenu
vrijdag 22 september 2017

Kipkerrie met rijst
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Brief aan Henk
Beste Henk, deze brief heb ik in gedachten al vele malen geschreven en vervolgens weer
verscheurd. Graag had ik het je zelf willen vertellen, maar ik kon er geen geschikt moment
voor vinden, vandaar dat ik het via deze weg doe.
Waar moet ik beginnen, bij het begin denk ik. 1 juni 2009 ben ik begonnen met werken bij
Eetcafé de Cerck, destijds nog een dagzaak met de bedoeling om er een ‘’echt’’
restaurant/dinercafé van te maken. En om vervolgens een jaar later samen eigenaar te
worden van Dinercafé de Cerck. Samen hebben wij de culinaire lat ieder jaar wat hoger
gelegd (het is nog onbegrijpelijk dat de inspecteurs van Michelin ons steeds links laten
liggen) en dat zagen wij terug in de klandizie. Daaruit blijkt maar weer dat jij gelijk had dat
Beilen toe was aan een extra restaurant.
En wat denk je verder nog van de culturele activiteiten, te denken aan de winst bij
Bourgondisch Beilen, Bockbierfestival op het Cerckplein en de vele quizzen in het café.
Maar ook samen cabaretiers scouten in Groningen. Waaronder Marcel Hensema en
Ronald Smink die later nog een paar gezellige avonden hebben verzorgd bij ons in de
Cerck, wat hebben gelachen!
Maar wat zal je mij ook eens vervloekt hebben als ik weer eens een iets te gezellige avond
heb gehad met de jongens, waardoor ik de volgende dag niet fris en fruitig was.
Henk wij hebben de afgelopen jaren lief en leed met elkaar gedeeld. Ondanks dit, denk ik
dat dit het juiste moment is om volgend jaar het spreekwoordelijke stokje aan jou over te
dragen. Naar mijn mening ben je nu wijs genoeg om op je eigen benen te staan.
In afwachting van jouw antwoord.
Met vriendelijke groet, Kokkie
Volgende week vrijdag (29 september) livemuziek van Ralph de Jongh aanvang 21.30
uur
Er zijn nog 8 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

