Afhaalmenu
vrijdag 24 mei 2013

Sukadelapje met aardappelpuree en broccoli met toetje
€ 8,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Geen wonder
Een telefoontje naar Dinercafé de Cerck. “ Hallo, u bent verbonden met Dinercafé de Cerck. Toets
1 voor het maken van een afspraak. Toets 2 voor een reservering. Toets 3 voor een klacht. Toets
4 voor informatie over de agenda. Toets 5 om terug te keren naar het hoofdmenu. U belt voor het
maken van een afspraak. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Alle lijnen zijn momenteel bezet.
Er zijn nog twee wachtenden voor u. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.
Tuut, tuut, tuut, tuut ……... Een bezoekje aan dinercafé de Cerck: “Goedemorgen, heeft u een
afspraak? U wilt een biertje drinken? Neemt u maar even plaats. De ober komt zo bij u. Hij is nog
even met iets anders bezig. Het duurt minder dan een kwartier. Pak maar even een krantje. Ober: “
Goedemorgen, mijn collega vertelde dat u een biertje wilde drinken. Heeft u legitimatie bij u? Nee?
Dan kan ik u niet helpen. Dan maar een kop koffie? Dan haal ik even mijn collega. Ik ga niet over
de koffie. Momentje graag. Collega, “Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Een kop koffie? Komt
eraan. Alstublieft één koffie. U wilde een broodje beenham eten? Dan zult u morgen even moeten
terugkomen. De kok is mee op personeelsreis. Dan maar een gebakje? Ik zal het even voor u
navragen. Heeft u nog een momentje? Het gebak komt vanmiddag binnen. U kunt wel al
reserveren voor een gebakje vanmiddag. Oh, nou jammer. Prettige dag nog! Nieuwe gast:
“Goedemiddag, zegt u het maar. U wilt graag de menukaart? Over een uur kunt u bestellen. Onze
werknemers zitten nu te eten. Het zijn net mensen hè. Oh, u gaat weer? Fijne dag nog.
Dit werkt natuurlijk in het geheel niet. Waarom komen al die overheids- en semioverheidsinstanties, banken, verzekeraars, zorginstellingen, gas en kabelbedrijven hier dan wel mee weg?
Hier zijn we veelal van afhankelijk. Geen wonder dat de economie in een forse dip zit. Geen
wonder dat de ‘gewone’ burger neerslachtig wordt. Als wij zo zouden werken dan houden we het
nog geen week vol. Wij zullen niet gered worden door de overheid. Bij zulk wanbeleid krijgen wij
geen ontslagbonus mee. Daarom laten wij de gasten weten dat ze welkom zijn en worden ze
liefdevol, correct en in gepast tempo geholpen. Wij, van de Cerck, wensen alle koningsgezinden
een fijne dag aanstaande dinsdag. Dat de Koning en Koningin Beilen nooit weer zullen vergeten.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

