
Afhaalmenu 

 

vrijdag 29 juli 2016 
 

Cerckburger speciaal met friet, sla 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 
 

Leuke gasten 

Vorige week zag ik, bevangen door de extreme hitte, twee hazen op het Cerckplein op 
zoek naar drinkwater. Het bleek een zogenaamde fata morgana. Gisteren zag ik ineens 

een kalf door de Brinkstraat rennen. Ik was toch behoorlijk helder van geest en geheel niet 
oververhit. Gelukkig hadden andere gasten het beest ook door de straat zien rennen. 

Waar het kalf vandaan kwam en waar het naar toe ging is nog niet bekend. Een 
onderzoek is ingesteld. Toch opmerkelijk. 

Deze week een voorbeeldig gezin mogen ontvangen in de Cerck die iets wilden eten. Het 
jongste meisje, Esther van vier, ging direct aan de kok vragen of hij ook een hamburger 

voor haar kon maken. Na dit overleg en het afhandelen van de rest van de bestelling 
vroeg ze of ik er bij kwam zitten want dat leek haar zo gezellig. Leuk gesprek gehad. Ze 

maakte zich nogal zorgen over de toestand in Turkije. Haar iets oudere zus, waarvan ik de 
naam niet weet, vroeg mij of de Cerck een Christelijk restaurant is. Ik deelde haar mee dat 

het een openbare Cerck is. Zeker ook toegankelijk voor de Christenmens.  

Er was ook een mevrouw alleen. Zij zou graag eten in de Cerck. Ze zou de volgende dag 
op vakantie gaan en had geen zin om zelf nog te koken. Waar ze dan naar toe ging. Ze 

ging helemaal alleen met de caravan achter de auto naar het Zwarte Woud. Mevrouw ging 
sinds haar man er niet meer was gewoon alleen op vakantie. Ze zag er uit alsof ze wel 

zeventig was. Ze bleek negen en zeventig te zijn. Opmerkelijk? Dat misschien niet maar 
wel heel dapper.   

Volgende week vrijdag is het weer zover. Bas de Haan komt weer met zijn muzikale 
menukaart naar de Cerck alwaar hij vanaf 16.00 uur een optreden zal verzorgen op het 

voorterras.  

Er zijn op dit moment nog 16 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober 

beschikbaar. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


