Afhaalmenu
vrijdag 6 april 2016

Farfalle Carbonara
en een toetje
€ 7,50

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

Weertje hè?
You can never hold back spring. Dat is een titel van een liedje van Tom Waits. Vorige
week nog hagel en sneeuw en kijk nu eens naar buiten. Heerlijk! Niemand houdt de lente
tegen.
Vorige week was de computer gekresjt. Dat is de reden dat veel mailontvangers de mail
vorige week niet hebben ontvangen. Excuus hiervoor. Twee deskundigen lieten ons weten
dat het ding niet meer gerepareerd kon worden. We hebben de andere dag gelijk een
nieuwe gehaald. Eén van die deskundigen heeft de harde schijf uit de oude gehaald en
ergens ingestopt. Later heeft hij met dat apparaat alle documenten en foto’s in de nieuwe
laptop gezet. Zelfs de e-mail adressen van het menu heeft hij kunnen achterhalen. Wel
hierom ontvangt u voortaan weer gewoon het menu. Wel is het deze week een dag
vroeger vanwege Hemelvaart. Deze dag zijn wij, van de Cerck, niet aanwezig op de zaak.
Dan kan ik dat briefje wel donderdagavond thuis gaan typen maar dat schiet er zo maar bij
in en dan hebben we niks. Het is toch altijd prettig dat er weer iets af is. Kan ik met een
gerust hart gaan genieten van die prachtige lentedag in mei. Vrijdag zal het ook weer een
prachtige dag worden. Dat betekent dat het terras weer bediend moet worden. We hebben
al een paar dagen terras gedraaid en we zitten er weer helemaal in. Toch een stuk
prettiger met mooi weer er bij.
De ondernemers krijgen dit briefje pas vrijdag op de toonbank dus die hebben niets aan dit
schrijven. Voor hen rest slechts het menu. Waar het tenslotte allemaal om te doen is.
Vorige week was het net andersom.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

