Afhaalmenu
vrijdag 23 augustus 2019

Spaghetti Bolognese met aardbeienkwark als toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Mooi weer weer hè
De terrassendag die de laatste jaren wordt gehouden om de schoolvakantie in te luiden is dit jaar,
afgelopen 12 juli, afgelast wegens het slechte weer. Toen werd besloten om deze terrassendag op
de laatste vrijdag van de schoolvakantie te houden om deze op gepaste wijze uit te luiden. Dat
blijkt dus achteraf een goede keuze. Het weer zit mee. Nu wil het geval dat wij, van de Cerck, hier
altijd een beetje buiten vallen. Natuurlijk kunt u bij ons altijd op het terras zitten maar hieromheen
hebben wij geen activiteiten gepland zoals op de Markt. Nog meer het geval wil dat we
vrijdagavond een partijtje hebben in de Cerck en dan kunnen we dus helemaal niet meedoen.
Deze partij heeft een besloten karakter en is dus alleen voor genodigden. Nog een geval wil dat
wij, van de Cerck, voor komende zondag een muzikale act hebben geboekt. Het volgende geval
wil dat het zondag ook een stralende dag wordt. Dus… we gaan de twee muzikanten voor op het
terras zetten. Deze muzikanten, Joost Dijkema en Gianni Tbay, zullen hun Lost Heydays, wat de
titel is van deze tour, vanaf 16.00 uur aan u presenteren. Het is tenslotte ook nog eens
koopzondag in Beilen met Kruidvat en Action dus van enige zondagsrust was sowieso al geen
sprake. Wellicht dat we zondag kunnen spreken van een bruisend centrum in Beilen. Waarom
deze muzikale tour “De Verloren Hooidagen”, en dan in het Engels, heet is niet bekend. Misschien
hebben de boeren dit jaar bij de pakken neergezeten toen er volop gehooid kon worden. Het was
natuurlijk ook wel erg warm op die heel warme dagen. Wie zal het zeggen. U kunt het ze zondag
vragen. Het concert op ons terras is de laatste van hun tour door Noord Nederland. Gisteren
speelden ze op het alom geroemde festival Noorderzon in Groningen.

Zondag 25 augustus 16.00 uur Joost Dijkema en Gianni Tbay met Lost Heydays. Gratis
Dinsdag 22 oktober 20.15 uur Comedy met Ronald Smink en Hassan el Rahaui Tickets 8
euro reserveren bij de Cerck.
Donderdag 19 december 20.00 uur Debby Petter met “De liefde voorbij” Tickets 15 euro
reserveren bij de Cerck

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

