Afhaalmenu

Vrijdag 24 oktober 2014

Stamppot wortelen ( hutspot) met spekjes en worst en een toetje
€ 7,50
( bestellen voor 15.30uur afhalen tussen 17.00uur en 19.00uur ) Tel. 0593 523288

Niks bijzonders
Afgelopen week is geruisloos voorbij gegaan. Tenminste tot nu toe. Het is nu
donderdagavond en er kan nog van alles gebeuren deze week. Gij zult de week niet prijzen
voor hij om is. Wat er verder deze week nog mag gebeuren; daar zal ik dan de volgende
week over berichten. Het zuiden had deze week vakantie. Of moet het zijn heeft deze week
vakantie. Vandaag is die vakantie zo goed als om en zijn de meeste vakantiegangers al weer
terug naar huis. Dus eigenlijk was het de vakantie. Wij, van de Cerck, hebben veel
Brabanders en Limburgers mogen begroeten in de zaak. Dat is dan weer goed voor de
drankomzet want die gasten kijken niet hoe laat het is. Als je uit bent dan drink je.
Bockbiertje hier wijntje daar en drinken maar. ’s Morgens of ’s middags, het maakt ze niet
uit. Allemaal zeer plezante gasten. Dat heet Bourgondisch. Doen wij ook één keer per jaar
en dan in een tent.
De voorbereidingen voor de Sinterklaasintocht verlopen voorspoedig. Hij komt over het water
naar Beilen. Eindelijk wordt de haven in Beilen weer eens gebruikt waarvoor een haven
bestemd is. Als dat maar goed afloopt. Zwarte Pieten zullen er ook zijn.
Wij houden evenveel van Sinterklaas als Zwarte Piet, discrimineren doen wij niet.
Morgenavond is het weer Bockbier proeven in de Cerck. Mocht u daar nog bij aanwezig
willen zijn dan moet ik u teleurstellen want we zitten helemaal vol.
Volgende week vrijdag is het de laatste vrijdag van de maand. Dit betekent weer live muziek
in de Cerck. De band Groove Patrol komt vanaf 21.30 uur optreden.
Nog even een berichtje voor Rinus Bouwmeester van RTV Drenthe. Ik kan onmogelijk tijd
vrijmaken om langs te komen met mijn elpees. Wil je voor mij wel het nummer van Tom
Waits draaien van 25 jaar geleden, Cold Cold Ground? Gewoon goeie herinneringen aan.
Verder gewoon niks bijzonders.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

