
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 31 januari 2020 
 

Spareribs met friet en sla + toetje 

€ 8,00 
 

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

 
 

All you need is love! 

Om aan de waanzin van alledag te ontsnappen kunt u het beste een bezoek brengen aan de 

Cerck. Hier geen waanzin, wanhoop of ellende. Nee, hier weelt de liefde tierig. Neem nu het feit 

dat de Cerck dit jaar twee keer dienst doet als trouwlocatie. In maart en in oktober zullen twee 

koppels zich binden door in de Cerck te trouwen. Dat biedt natuurlijk de garantie voor een lang 

en gelukkig huwelijk. Denk ik. Een stuk of zes keer per jaar wordt in de Cerck het ‘Café De 

Liefde Van Beilen’ gehouden. Komende dinsdag is het weer zo ver. Als u er om acht uur bent ’s 

avonds dan kunt u het meemaken. Het thema is ‘Engelen’ De engel in ons, de engel voor ons  

en de engel op onze schouder en het vertrouwen daarop.  

 

Over precies veertien dagen is het vrijdag 14 februari, Valentijnsdag. Voor die dag der Liefde 

organiseren wij, van de Cerck, een heus liefdesmenu. De Cerck zal één en al liefde uitstralen 

en u kunt uw geliefde verrassen met een bezoek aan de Cerck om daar het Valentijns menu tot 

u te nemen. De kok heeft voor deze avond een drie of viergangenmenu samengesteld. Dat voor 

nog geen dertig euro. Het nagerecht wordt zelfs geserveerd met een smeltend hart. Kijk voor 

het menu maar even op onze facebooksite of de website. Stop met de waanzin van alledag en 

kies voor de liefde. Verras je geliefde met het Valentijn- menu op Valentijnsdag, vrijdag 14 

februari, in de Cerck aan de Brinkstraat 51 te Beilen.  

 

Vanavond komen er vijf mannen die al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw al hun liefde in 

de muziek stoppen. Dat is te horen. Ze noemen zich The Stokers. Ze spelen muziek vanaf 

21.30 uur. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


