
Afhaalmenu 

 

vrijdag 23 september 2016 
 

Cordon bleu met gebakken aardappelen rauwkost + toetje 
 

€ 7,50 
 
 

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

 
 
 

Terug 

Zo, hè hè daar zijn we weer. Dat was ons wel even een weekje. De eén krijgt een kind en 

de ander zit in Portugal. Noodgedwongen moesten wij, van de Cerck, de tent wel een 

weekje sluiten. Nu is alles weer normaal behalve voor de jonge vader, tevens kok. Zijn 

vrouw heeft een jongetje gebaard en hun leven is voorgoed veranderd. Maar beslist niet 

minder. Felicitaties zijn hier op z’n plaats. Hij heet Guus.  

Het is vrijdag 9 september. Net voor vertrek naar Faro, vanaf Eelde, bericht gehad van de 

geboorte van Guus Aaron Oosting. Het vliegtuig vertrekt precies op tijd. Boven Beilen 

maakte de piloot nog even een duikvlucht als eerbetoon aan de nieuw geborene. De 

vlucht verliep zonder problemen en we landden om 22.15 uur plaatselijke tijd op vliegveld 

Faro. Een transfer naar het appartement was geregeld maar waar staat ons 

vervoersmiddel? Niemand die ons opwachtte met de informatie hierover. Om een lang 

verhaal kort te maken, we kwamen om 01.00 uur aan bij ons verblijf aldaar. Alhier was het 

pikkedonker. Alle deuren op slot en nergens en deurbel te vinden. De bagage in een 

hoekje gezet en de straat maar af gelopen. Totdat we op een knus etablissement stuitten 

waar nog enkele Portugezen zaten te borrelen. Na twee overheerlijke potjes bier te 

hebben besteld vroeg ik de ober om een oplossing van ons probleem. Na een half uur 

kreeg ik zijn mobiel. Iemand wilde mij graag spreken. Ik zal u niet langer vermoeien met 

deze materie maar we hebben in ons appartement geslapen. De volgende avond zijn we 

naar dat knusse  tentje gelopen om ze te bedanken en even wat te eten. Dat was me toch 

lekker. Alles vers en in prachtige porties opgediend en bijzonder aardige mensen. In één 

woord fantastisch. Ik wilde tijdens deze vakantie niet aan het werk denken maar dit deed 

me toch heel erg denken aan Dinercafé de Cerck.   

Er zijn op dit moment nog 2 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober 

beschikbaar. 

Volgende week vrijdag Ralph de Jongh. Aanvang 21.30 uur. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


