
Afhaalmenu 

 

vrijdag 5 januari 2018 
 

Schnitzel met champignon roomsaus, gebakken aardappelen en 
groente + toetje 

€ 8,00 
 
 

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

 

Goede moed 

Daar gaan we dan het nieuwe jaar in. Zonder kok maar vol goede moed. Het is even 

wennen maar het gaat  prima de luxe. De eerste dag, woensdag, begon meteen 

stormachtig. Dit slechts alleen buiten de deur. Binnen was er heel geen sprake van storm. 

De klandizie liet het wegens code oranje enigszins afweten. Dit kwam eigenlijk wel goed 

uit want de tent moest nog van Top 2000 café naar het gewone café omgeturnd worden. 

Wat door de weinige klandizie zo klaar was. Vandaag dus het eerste menu van het jaar. 

Het leek mij, van de Cerck, een goed idee om te beginnen met een Anfangschnitzel. Dat is 

iets anders dan een Wiedergutmachungschnitzel al verschillen beide gerechten niet 

zoveel van elkaar. Morgen is het Drie Koningen en dan moet de kerstboom er uit. Wij 

hadden de afgelopen kerst net als de kerst ervoor een muurkerstboom. Was zo opgerold 

en in de koker opgeborgen. Ideaal. We hebben niet op Drie Koningen gewacht. Je valt 

toch altijd weer in een donker gat zo na nieuwjaarsdag. Het hectische is er wel van af. 

Alles weer normaal. Zeg maar gewoon in deze tijd van het jaar, bijzonder saai. Het eerste 

grote evenement staat gepland voor zaterdag 20 januari. De vijftiende Winter Wende-

aovend. Al gereserveerd? Het programma is zo goed als rond en dat liegt er niet om. Als 

ik u was zou ik niet te lang meer wachten om te reserveren. De Cerck zit vol maar er is 

vast nog plaats in één van de andere deelnemende restaurants. Zeker weten doe ik het 

niet. Hout moet, als je een houtkachel hebt. Houd moed als u deze herfstige winter alweer 

zat bent. Ook aan deze winter komt weer een eind. Oh ja, ik wens u nog een gelukkig 

2018. 

 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


