Afhaalmenu
vrijdag 27 oktober 2017

Pasta met kip en groente
en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Uitspraak
Het is u allen niet ontgaan. Kexit in de Cerck. De kok gaat weg. Dan zitten we met de
gebakken peren. Nee, dan zit ik met de gebakken peren. Per 1 januari is de kok, Emiel,
officieel exit. Jammer maar helaas. De Cerck moet wel door maar door het gebrek aan
een echte kok gaat de Cerck weer terug naar hoe het in 2004 begonnen is. Open van 10
uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. Behalve op vrijdag wanneer de Cerck open zal zijn
tot later in de avond. De zaterdagavond gaat benut worden voor feesten en partijen.
Zonder kok zie ik geen andere uitweg, voorlopig. Nu kan het zijn dat er te zijner tijd een
kok komt die de zaak op termijn wil overnemen. Zoals bij kok Emiel ook de bedoeling was.
Het moet dan wel iemand zijn waar ik mee door één deur kan. We zullen zien. Het
vrijdagmenu zal niet in gevaar komen. Ik kan natuurlijk nog wel een beetje koken. Ik moet
tenslotte de lunch ook doen.
De laatste werkdag van Emiel is op zaterdag 23 december wanneer wij het laatste
avondmaal serveren. Echter deze avond is al geheel volgeboekt. Vanaf 1 december komt
Jenny in dienst van de Cerck en zij zal mij door de winter en het volgende voorjaar helpen.
Verder kan ik niet in de toekomst kijken. Dit is mijn uitspraak en daar moeten we het mee
doen.
Dan wil ik u nog mededelen dat we van plan waren om na het laatste avondmaal dicht te
gaan tot 2 januari maar we hebben besloten om ook de laatste drie dagen van het jaar
open te gaan als TOP 2000 café. Een ieder kan dan binnen lopen voor een hapje en een
drankje en naar de TOP 2000 luisteren. Gewoon een echt maar vooral gezellig café. Voor
oudejaarsavond is het de bedoeling dat u kunt reserveren om het oude jaar in de Cerck uit
te zitten. De stichting Beleef Beilen wil ook nog proberen om de TOP 2000 stembus naar
Beilen te halen. Hier hoort u binnenkort meer over.

Vanavond live muziek met Sound of Time aanvang 21.30 uur

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

