
Afhaalmenu 

 

vrijdag 30 oktober 
 

Wrap gevuld met groente en kip, beetje friet erbij 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 
 

Bijzonder pittig stukje 
 

Vandaag, nu ik dit schrijf, is het donderdag en dat is heel bijzonder. Wat is daar nu zo bijzonder 

aan? Dat is bijzonder omdat het meestal geen donderdag is. Ook bijzonder is het dat onze 

druivenoogst dreigt te mislukken. Achter op het Cerckplein hangen trossen vol druiven te 

wachten op de druivenpluk. Het zijn wel wat kleine druiven maar de smaak is eigenlijk best wel 

goed. Dat is bijzonder want ze hingen niet veel in de zon en dat maakt de druiven meestal zuur. 

Wel zitten er in verhouding veel pitten in de druiven. Zeg maar gerust “ Het zijn pittige druiven.” 

Het zijn blauwe druiven maar ze zien er paars uit. Bijzonder. Maar goed, de oogst dreigt dus te 

mislukken vanwege een enorm tekort aan plukkers. Wij, van de Cerck, hebben geen tijd om te 

plukken. Wij hebben wel wat anders aan ons hoofd. Veel kun je niet met die druiven. Als je ze 

eet dan moet je constant, ja hoe noem je dat? Tuffen? Dit is een zacht ploffend geluid maken. Ik 

bedoel eigenlijk het uitspugen van de vruchtenpitjes. Hoe omschrijf je zo’n geluid? T..pp. Spuug 

maar eens op een beschaafde manier een pitje uit. Dan weet u wel wat ik bedoel. Mijn opa 

deed dit vroeger iets minder beschaafd en dan met pruimtabak waarbij de bruine drab langs zijn 

kin droop. Was ook heel bijzonder. Maar om u in de gelegenheid te brengen om het ook eens te 

proberen doen we wel een paar druifjes op het toetje. Dan kunt u in de pauze wel een 

wedstrijdje doen met uw werkgever of collega wie het verste kan tuffen. Dat wordt vast een 

bijzonder spektakel dat bij voorkeur in de buitenlucht kan worden gehouden.                                                                                                    

Wat we niet in de buitenlucht houden is het liveoptreden van de band Sound of Time. Deze 

band begint vanavond om 21.30 uur aan een spetterend optreden in ons altijd gezellige 

etablissement.                                                                                     

Nog even dit. Wij, van de Cerck, wensen zowel Pieter Oudman met uitgaanscentrum Afslag 30 

aan de A 28 als Ferhat Pala met restaurant Pala’s aan de Markt veel succes! 

 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


