Afhaalmenu
vrijdag 28 april 2017

Tagliatelle bolognese met rucola en een toetje
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Koningsdag
Gisteren was het Koningsdag. Dat zal u niet zijn ontgaan. Vier jaar geleden heette dit nog
Koninginnedag en werd het op 30 april gevierd. Op die datum was onze Koningin jarig. In
2014 kwam haar zoon Willem Alexander aan de macht en laat die nu jarig zijn op 27 april.
Nu hebben we dus ieder jaar op 27 april Koningsdag en dat bevalt niet goed. Het is nu
voor de derde keer op rij veel te koud. Vorig jaar werd zelfs alles afgelast vanwege kou,
wind, hagel en natte sneeuw. Toen het nog op 30 april werd gevierd was het altijd mooi
weer. Wel hierom stellen, wij van de Cerck, voor om het voortaan maar weer gewoon op
30 april te vieren. Dan kan de Koning zijn eigen verjaardag gewoon in huiselijke kring
vieren. Ieder voordeel heb toch ook weer zijn nadeel. Dan kan hij niet meer op
verjaardagsvisite bij zijn moeder. Maar goed, ik ben ook wel eens niet op verjaardagsvisite
bij mijn moeder geweest en dat was goed te doen. Dus volgend jaar is Koningsdag, in
ieder geval in Beilen, op maandag 30 april. Kindervrijmarkt bij 20 graden in een lekker
voorjaarszonnetje. Daar is iedereen bij gebaat. Wij, van de Cerck, zijn ook nog niet echt
gewend aan Koningsdag op 27 april en hebben dit jaar voor de gulden middenweg
gekozen. Het Koningsbal in de Cerck wordt vanavond, vrijdag 28 april, gehouden met de
band Last Time.
In de Cerck hebben we ook een bierkaart met de meest bijzondere biertjes erop.
Iedere maand een biertje van de maand. Deze wordt op het krijtbord achter de bar
vermeld. Deze maand hadden wij een Meibock van de Texelse brouwerij, Springtij
genaamd. Nu wil het geval dat het nog niet eens mei is en het vat is al leeg. Daar kreeg ik
commentaar op. We zijn onmiddellijk met de afdeling Inkoop om de tafel gaan zitten en
kwamen na een lange vergadering tot de conclusie dat het niet ligt aan het inkoopbeleid.
Die klagende gast heeft gewoon teveel van die springtijtjes gedronken. Hier valt niet tegen
in te kopen. Gelukkig komt, als u dit leest, vandaag de leverancier met een nieuw vat. Dit
is de Gulpener Lentebock. Zowel in april als in de maand mei een voortreffelijk biertje voor
weinig. Wij hopen hiermee de Lentebock liefhebbers te kunnen behagen. U kunt het
vanavond dus komen proeven. Als u er dan toch bent kunt u meteen deelnemen aan het
Koningsbal met live muziek van de band Last Time. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

