Afhaalmenu
vrijdag 8 juni 2012

Kipfilet met gebakken aardappelen en een zomersalade
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Zomer
Omdat het alweer hoogzomer is hebben we vanavond voor u een heerlijke zomersalade
bij het menu. Dan komt u meteen in een goede stemming. Dat is precies wat u nodig
heeft. Op papier is het zomer maar in de praktijk lijkt het meer op afgelopen kerst. Die was
warmer en droger dan de afgelopen dagen. De zeventiende-eeuwse Amsterdamse
rusteloze dichter Bredero zei, ”Het kan verkeren.” Hier moeten we ons dan maar aan vast
houden.
Met het EK voetbal voor de deur moet de stemming er nog wel in komen. De
verwachtingen zijn uiterst laag gespannen voor het Nederlands elftal. Althans in de
omgeving van de Cerck. We hebben een poeltje gemaakt en van de twintig deelnemers,
tot nu toe, hebben drie personen Nederland als de nieuwe Europees kampioen getipt. Dit
ook nog tegen beter weten in. Het is meer hoop dan verwachting. Duitsland is de grote
favoriet aldus de kenners. U kunt nog meedoen in de pool. Wij, van de Cerck, rekenen er
op dat we na de eerste ronde klaar zijn.
Dit komt dan weer mooi uit want op 22 juni is er het Midzomerfeest met live muziek van
Close Call op het Cerckplein. Op deze datum speelt de winnaar van onze pool tegen de
nummer twee van een andere pool. Voor de business is het beter dat we dan niet hoeven
te spelen. Echt bang zijn we er niet voor.
Peter B te B wil graag even gebruik maken van dit medium om iedereen hartelijk te
danken voor de vele blijken van belangstelling gedurende zijn chondrocalcinosis. Vooral
de kleurplaten deden hem goed.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

