
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 25 februari 2011 

 

 

Saté met friet en komkommersalade 
 

€ 7,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 

 

Wisseldag 
 

Vandaag is het wisseldag. Dat wil zeggen dat het overdag wat rustiger is dan normaal. Op 
vrijdag wisselen de toeristen elkaar af. Zij, die de vakantie er op hebben zitten moeten 

voor twaalf uur ’s middags hun vakantieverblijf verlaten hebben. ( Wel schoon achterlaten 
graag ). Zodat de nieuwkomers vanaf vier uur kunnen intrekken. Daarom is het tot een uur 
of vijf wat rustiger in het centrum. Daarna zie je de eerste toeristen alweer voorzichtig door 
het dorp lopen om inkopen te doen en om even te kijken waar ze de komende week lekker 
uit eten kunnen gaan. Thuis hebben ze meestal al even op internet, vaak via www.eet.nu, 

rondgesurfd. Op deze website zijn ze er achter gekomen dat het in dinercafé de Cerck 
heel zo slecht nog niet is.  

Langs deze weg moeten, wij van de Cerck, u tevens mededelen dat de komende twee 
vrijdagen geen briefje rondgaat. Dit omdat de gehele directie de toerist gaat uithangen in 

een ver oord. De een gaat naar de sneeuw en de ander naar de zon. Wij zijn dan ook 
gesloten van vrijdag 4 maart tot en met maandag 14 maart. Onze excuses voor het 

ongemak. Er zijn vast wel collega’s waar u terecht kunt voor een lekker maaltje.  
Vanavond komen Aggie de Kruijf en Stephan Jankowski helemaal uit Eindhoven om ons 
te vermaken met Amerikaanse folk en country. Aggieland. Wellicht gooien ze er nog wel 
even een carnavalsnummer tussendoor zo vlak voor dit katholieke feest. Want het is dan 

misschien niet altijd zo feestelijk binnen de katholieke gemeenschap, the party must go on.  
 

Wij wensen u goede zaken en smakelijk eten. 
Ook voor de komende twee vrijdagen. 

http://www.eet.nu/

