
Afhaalmenu 

 

vrijdag 23 februari 2018 
 

Wrap gevuld met kip, groente en taugé plus friet en toetje 

€ 8,00 
 
 

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

 

Bedrijfsvoering 

De scheiding is er al weer bijna twee maanden door. Lang heb ik getwijfeld over “hoe nu verder”? 

Des morgens om tien uur gaan wij open. Als het diner er na vijf uur ’s avonds ook nog achteraan 

komt dan worden het lange dagen. Er zijn verschillende opties. Je gaat ’s middags om vier open 

en gaat voor het diner met nazit. Of je neemt een chef-kok in dienst met een jonge bediende met 

openingstijden van ’s morgens tien tot ’s avonds tien-elf uur. In het eerste geval zal ik dan de kok 

zijn met twee medewerkers. In het tweede geval zal ik ook aan het werk moeten. Nu blijkt dat een 

chef-kok bijna niet te krijgen is en als die er wel is dan is deze veel te duur. Geen optie dus. 

Eigenlijk vind ik dat we verplicht zijn om ’s morgens wel open te zijn. Ik heb alles overwogen, 

getwijfeld, nagerekend, van alle kanten bekeken en uiteindelijk een beslissing genomen. We 

blijven het doen zoals het nu gaat. ’s Morgens om tien uur open tot ’s avonds zes uur met alleen 

op vrijdagavond gelegenheid om te dineren. De nieuwe menukaart is bijna klaar. We hebben ook 

nog eens iedere maand op vrijdag live muziek. De volgende maand gaat iets anders maar daar 

straks over. Verder zijn wij beschikbaar voor recepties, feestjes, eventueel met buffet, 

voorstellingen en eventueel uitvaartdiensten. Op deze manier kom ik ook ruimschoots aan mijn 

uren maar het scheelt wel personeel. Dus voortaan van dinsdag tot en met zaterdag van ’s 

morgens tien uur tot ’s avonds zes uur met  als uitzondering de vrijdagavond. Dan zijn we langer 

open en al helemaal als er live muziek is. Zeg maar dat het weer net zo is als toen ik vijftien jaar 

geleden ben begonnen. 

Nog even over de live muziek in maart aanstaande. Dan zijn er drie vrijdagavonden met live 

muziek. Op 9 maart Blues Juice, de nieuwe band van Woody Vermeltvort, Woody speelde 

voorheen in La Douche. Deze band nam enkele jaren geleden afscheid in de Cerck. Inmiddels is 

er een nieuwe ambitieuze band opgericht. Deze maand werd het eerste album gepresenteerd in 

het Platform theater in Groningen. Ze zijn zelfs al te vinden op Spotify. Momenteel zijn ze op 

promotietour en doen de Cerck ook aan. Op 16 maart ook een nieuwe band op promotietour. De 

Jonge Heeren komen dan optreden in de Cerck. Op vrijdag 30 maart wordt er een open Jam 

Session gehouden waar iedereen die een potje kan en wil spelen welkom is. Zo kom ik helemaal 

wel aan mijn uren. Oh ja, Combi Sport komt toch nog van de schaatsen af. De vorige vorstperiode 

was niet echt. Nu komt de Russische Beer. Nog één ding; vanavond live muziek met         

Blues Avenue. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


