Afhaalmenu
vrijdag 29 januari 2016

Schnitzel met champignon-roomsaus gebakken aardappelen,
rauwkostsalade en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Januari
De eerste maand van het jaar zit er dan bijna weer op. Het was me het maandje wel. Extreme
weersomstandigheden, afschaffing van de BIZ, de beste burgemeester, geen gratis plastic
tasjes meer, tuinvogeltelling en natuurlijk blauwe maandag , Blue Monday op de derde
maandag van zowel januari als van het jaar. De meest deprimerende dag van het jaar. Die
hebben we dan toch maar mooi achter de rug. Door alle commotie trouwens helemaal
vergeten. Dan gaan we Blue Monday gewoon een keer op een andere dag vieren. Dat kan
mooi op de extra dag die we dit jaar hebben. 2016 is een schrikkeljaar. Maandag 29 februari.
Anders hadden we die maandag niet gehad. Die is er nu zo tussen gepropt. Maart komt zo wel
een beetje in het gedrang want Pasen is ook in maart. Meestal is Pasen in april. Dan hoeft
maart hier geen rekening mee te houden. Juist nu februari een dag langer duurt is Pasen in
maart. Het zal wel goed komen. Nu heeft april alle tijd om aan zichzelf te wijden. Helemaal geen
bijzondere dagen in april. Ook wel eens lekker. Koningsdag telt niet mee want daar heeft
niemand last van behalve de koning zelf. U ziet maar weer, het wordt ook echt tijd dat deze
rotmaand ten einde komt. Zo’n januari als deze doet een mens geen goed. Misschien is het ook
wel beter dat er aan dit schrijven een einde komt. Mocht u nog vragen hebben over
bovenstaande tekst dan hoor ik het wel. Liever niet trouwens.
Carnaval begint volgend weekend. Wij, van de Cerck, hebben ons etablissement
beschikbaar gesteld om het carnaval in te luiden. Enkele wel gerespecteerde dames
organiseren zaterdag 6 februari een heus carnavalsfeest waar u verkleed of niet, in ieder
geval wel gekleed, aan deel kunt nemen. Het begint om 21.00 uur.
Glamoureus Carnaval in de Cerck.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

