Afhaalmenu
vrijdag 5 juii 2013

Rollade met salade en gebakken aardappelen en een toetje
€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288
Laat die zomer maar komen!
Je hebt er maandenlang naar uitgekeken
De koude winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk, daar is ie toch: de zon
De schoolvakanties gaan vandaag met prachtig weer beginnen. Voor je het weet ben je
die hittegolf alweer zat en smacht je naar een beetje verkoeling. Voor ons, van de Cerck,
kan deze zomer niet lang genoeg duren. We hebben nog wat in te halen. Gisteren gasten
op het terras voor een kopje koffie. “We gaan even het dorp bekijken en komen dan
lunchen,” zei de mannelijke helft van het echtpaar. Een kwartier later waren ze alweer
terug. Ze hebben heerlijk geluncht.
Dan willen wij, van de Cerck, onze collega van restaurant Diggels uit Westerbork van harte
feliciteren met hun beste terras van Drenthe. Wij mochten niet meedoen want je moet aan
veel voorwaarden voldoen. Zo moet je minstens over dertig zitplaatsen beschikken op het
terras en wij hebben er maar 24 dus hebben we ons maar niet opgegeven. We zijn een
eigen competitie gestart en hebben de gasten gevraagd naar het gezelligste terras in
Beilen. De gasten kregen een vragenformulier met daarop de vraag: “Vind u dit ook het
gezelligste terras van Beilen? “ a. Ja b. Geen mening. We hadden het niet verwacht maar
wij kwamen als gezelligste terras uit de bus. Maar liefst 89 % vond het terras van de Cerck
het gezelligst. 11 % had geen mening. Zo die prijs is binnen. Hier hebben wij inmiddels
een biertje op gedronken. Opdat het terras de gehele zomer goed bezet mag zijn!
Laat die zomer maar komen!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

