Afhaalmenu
vrijdag 7 februari 2014

Kippenpoot met gebakken aardappelen en sla
en een toetje
€ 7,50

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

Vergunning
Eindelijk hebben we nu officieel vergunning voor het uitbaten van een horecazaak met
alcoholverkoop. Bijna vier jaar illegaal bezig geweest. Als je dat zelf niet door hebt dan is
er niets aan de hand. Wij hebben geen buitengewoon opsporingsambtenaar gehad in die
tijd dus we zijn er zonder kleerscheuren van af gekomen. U kunt weer met een gerust hart
een bezoek brengen aan ons altijd knusse etablissement. Verder is het bijzonder rustig in
Beilen en omstreken. Eigenlijk niets te melden. Kleinigheidje dan. Een vrij bekende
burgemeester uit Nederland nuttigde zijn lunch deze week in de Cerck. Bij het afrekenen
vraagt hij waar het gemeentehuis staat, waarop ik vraag of hij komt solliciteren bij de
gemeente Midden-Drenthe. Hier had hij geen commentaar op. “Uiterste discretie is
geboden.” was het enige wat hij te zeggen had. Ja, zo komen de praatjes in de wereld.
Oh ja, nog een klein bevinkje bij Assen. Niks van gemerkt. Komt toch dichterbij. Komen wij
ook in de gevarenzone?
Onlangs is besloten om weer een muziekquiz te organiseren in de Cerck. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 8 maart. U kunt zich reeds opgeven hiervoor. Formeer een
groepje van ongeveer vier personen en doe mee. U kunt vragen verwachten als, “ Wie
zongen er ook alweer over de duifjes op de Dam?” of, “ Welke zanger verslikte zich bij het
Eurovisie Songfestival in 1964, in Kopenhagen, waardoor hij met de microfoon zijn linker
hoektand verbrijzelde.”? Zulke vragen dus, maar dan heel anders. Er zijn verschillende
categorieën van moeilijk tot makkelijk en daar tussenin. (made by Rutger Berghuis) Er zijn
leuke prijzen te verdienen. De quiz begint rond 20.00 uur.
Volgende week vrijdag 14 februari Valentijnsdag. Ga eens romantisch uit eten met uw
geliefde. Natuurlijk in Dinercafé de Cerck.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

