
Afhaalmenu 

vrijdag 9 november 2012 

 
Hutspot met dobbelsteentjes gerookt spek en worst € 6,75 

 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 5,50 

 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 

Tel. 0593 523288 

 
Gemütlich 

 
We hebben het over een gewone zaterdagmiddag in november. Het speelt zich af in 

dinercafé de Cerck. Buiten is het guur. Binnen brandt de kachel. Alle tafels zijn bezet en 

het doet gewoon heel gezellig aan. Duitsers zouden zeggen ”Gemütlich”. Best wel druk als 

Sanne, onze kelnerin, vraagt of ik even wil opletten zodat zij een broodje kan eten. We 

werken in één minuut de overdrachtsvergadering af. Tafel 1 heeft nog niets besteld want 

die mevrouw wil nog even wachten. Ze heeft afgesproken met iemand die er nog niet is. 

De rest van de tafels zijn voorzien alleen tafel 4 niet maar die wil ook nog even wachten op 

een gast. Aan tafel 5 zitten ze een spelletje te spelen. Een moderne versie van Pim-Pam-

Pet. Een metalen voorwerp met een V. Ik wordt ook betrokken in het spel en kan niet zo 

snel iets bedenken. Ik zeg viets maar daar is de nog zeer jonge spelleidster niet van 

gediend. Dan maar een Vuile Viets. Ook dit wordt afgekeurd. Ik biedt mijn excuses aan 

voor deze dwaling en ga nog even langs de tafels. Tafel 1 zit nog steeds te wachten “ Ik 

snap er niks van,” zegt de dame, “ Ze had er al lang moeten zijn. Doe dan maar een kop 

koffie.” Tom Waits knort door de luidspreker. De gasten aan tafel 3 hebben de grootste 

pret. Ze bestellen nog wat. Tafel 4 wil nog niets bestellen. “Ze zal er zo wel aankomen.” 

zegt ze. Ik breng de koffie naar tafel 1. Ze zit al drie kwartier te wachten. Ik raad haar aan 

om even te bellen. Ze stuurt wel even een sms’je. “Ze maakt zich zorgen want ze komt 

nooit te laat. Tafel 3 wil graag afrekenen. Bij de kapstok gaat een telefoon over. Het is de 

mobiel van tafel 4. Ik hoor ineens “Wat? Dat kan niet! “ Ze blijkt tafel 1 aan de lijn te 

hebben. Hebben ze drie kwartier op elkaar zitten wachten in een ruimte van ca. 50 

vierkante meter. Bijna iedereen kreeg het mee en dat was natuurlijk wel even lachen. Ik 

mocht het niet verder vertellen. Ik zei, “Dat doe ik lekker toch maar ik zal geen namen 

noemen.” Kom ook eens langs op zo’n gure zaterdagmiddag. Dan zult u ervaren dat het 

sehr gemütlich ist . Op andere dagen natuurlijk ook wel. Kijk wel even om u heen of er ook 

bekenden zitten. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


