
 
Afhaalmenu 

 

Vrijdag 29 oktober 2021 
 

Varkenshaas met champignonroomsaus met friet en sla 

€ 10,00 
 
 

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

 
 

Waarom niet? 

De hele week zitten er een man en een vrouw van tien uur in de morgen tot zes uur ’s avonds in 

de Cerck. Heel aardige mensen. Ze nemen ’s morgens allebei een kopje koffie. Soms twee. 

Tussen de middag eten ze een tosti en s ’middags drinken ze nog een glaasje fris. Zo nu en 

dan gaat één van de twee even het dorp in. Ze zijn ook al een keer vertrokken om een fietsritje 

te maken in de omgeving om vervolgens weer terug te keren naar de Cerck. Ze lezen de krant 

op hun mobiel en hebben het over de waan van de dag. Meestal zitten ze lekker bij de 

houtkachel en anders gewoon aan een tafeltje. Ze zijn niemand tot last en gedragen zich 

voorbeeldig. Gewoon heel gezellige gasten waar je wel een heleboel van wilt hebben. Toch 

bijzonder dat die gasten iedere dag komen. Ik heb ze uiteindelijk toch maar gevraagd waarom 

ze hun tijd doorbrengen in de Cerck. Het antwoord was even verrassend als logisch. Als ze 

thuis zouden blijven dan moest de kachel aan. Met de huidige gasprijzen kunnen ze goedkoper 

buitenshuis leven. De Cerck is tenslotte een knus en gezellig etablissement waar ze ook nog 

eens af en toe een praatje met andere mensen konden maken. “Het voelt hier alsof je in de 

huiskamer zit”, aldus de vrouw van het echtpaar. De man kon dit beamen. Zo spaarden ze veel 

geld uit op hun gasrekening. Zelfs als ze er nog wat bij consumeerden. Daar kon ik niets 

tegenin brengen. Waar ze na zes uur naar toe gaan weet ik niet. Dan zullen ze toch wel naar 

huis gaan? Ik zal het ze binnenkort eens vragen. Zo ziet u maar weer. De Cerck voldoet aan 

vele wensen. Mocht u ook behoefte hebben om op de gasrekening te besparen dan kunt u wel 

een tafeltje reserveren. Consumptie verplicht of anders tien euro per dagdeel voor een tafel. 

Zelfs dan bent u goedkoper uit dan thuisblijven. Zo heb ik eens een vakantie gehad die 

goedkoper was dan thuisblijven. Waarom niet?  

Dit alles is natuurlijk allemaal niet echt waar. Maar waarom zou je dit niet doen?      

                Er is ook weer eigengemaakte erwtensoep. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


