Afhaalmenu
vrijdag 31 augustus 2012

Kip a la Cerck met groentemix en gebakken aardappelen
€ 7,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Ummekeer
Allereerst feliciteren wij Ferhat Pala van Grillroom Isis met het behalen van de eerste prijs
tijdens het Bourgondisch Beilen. Hij had het lekkerste gerecht aldus de vakkundige jury.
Het evenement was een groot succes dus ook voor de organisatoren is een felicitatie op
zijn plaats.
Dan zijn we nu aan het einde van de zomervakantie aangekomen. Dat betekent de Beiler
Ummekeer. Wij, van de Cerck, denken altijd een beetje vooruit. Bij evenementen als een
Ummekeer hebben we altijd heel veel kleingeld nodig. Nu is het tegen onze principes om
voor een rolletje kleingeld te betalen bij de bank maar wij zagen ook even geen andere
oplossing. Woensdag tussen de middag naar de bank getogen. Gesloten.
Om 13.00 uur weer open. Even een bakkie doen bij Pearl. Die had toevallig ook nog wat
kleingeld. Alle beetjes helpen. Om 13.02 uur naar de bank. Of ik ook kleingeld kon
bestellen. Dat kon. Volgende week dinsdag zou het klaarliggen. Er zitten vier werkdagen
tussen. Wij hebben het vrijdag nodig dus laat dan maar. Waarom dit zo lang duurt? Het
geld moest nog gedrukt worden. Ja, humor hebben ze wel daar bij de bank. Dat was wel
even lachen. Kleingeld wordt trouwens niet gedrukt maar geslagen. Dit mocht de pret niet
drukken. Wanneer komt bij de banken de ummekeer? Wanneer zal de bank weer gewoon
een bank zijn met een beetje service naar de klant toe? Veranderen van bank heeft ook
geen zin want de arrogantie heeft in de gehele bankwereld om zich heen gegrepen.
Vanavond op het Cerckplein de grootste band uit Beilen Soul XS. Aanvang 21.30 uur.
Gratis entree en de drankjes graag met gepast geld afrekenen.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

