
Afhaalmenu 

vrijdag 27 december 2013 

 
Stamppot boerenkool met rookworst en dobbelsteentjes gerookt spek 

en een toetje 

€ 7,50 
 
 
 

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

Tel. 0593 523288 
 
 

Laatste keer dit jaar 
 

Dit is het laatste briefje van 2013. Het is tweede kerstdag 16.00 uur als ik ineens bedenk 

dat er nog een vrijdagmenu op het programma staat. Over een uur komen de eerste 

gasten aanschuiven voor het kerstdiner. Dat moet lukken. Wij, van de Cerck, zullen er 

voor zorgen dat het een onvergetelijke afsluiting van kerst 2013 gaat worden voor de 

gasten. De kaarsjes branden, de haard is ontstoken en de kok is intensief bezig met de 

voorbereiding. Wat ik allemaal al voorbij heb zien komen. De thuisblijvers krijgen ongelijk. 

Die moeten weer een jaar wachten op een kerstdiner dat zijn weerga niet kent.  

Vanavond, en nu doe ik net of het vrijdag is, hebben we weer live muziek in de Cerck. Het 

Finse duo Ants in the Pants zorgt voor een spetterend Iers optreden. Ilona Ala-

Leppilampi en Lasse Suurkari hebben ook vorig jaar het laatste concert van het jaar 

gegeven in de Cerck. Het was fantastisch. Dus waarom zou dat nu niet zo zijn? De 

thuisblijvers krijgen weer ongelijk.  

Het eerste concert van 2014 wordt een optreden van Joëlle Smidt en wel op zaterdag 4 

januari. Joëlle zat in de finale van het programma “Beste Singer-song Writer van Giel 

Beelen en moest de vorige keer afzeggen wegens ziekte. Nu is zij aanwezig op het 

zaterdagavondcafé in de Cerck. De thuisblijvers krijgen weer ongelijk.  

Langs deze weg willen, wij van de Cerck, melden dat we gesloten zijn van 29 december 

tot en met vrijdag 3 januari. Dat wordt dus geen vrijdagmenu. Zaterdag 4 januari zijn we 

overdag nog gesloten maar gaan wij om 20.00 uur open voor het nieuwjaarsconcert van 

Joëlle Smidt.   

Wij wensen u een mooi uiteinde en een heel gelukkig 2014! 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


