Afhaalmenu
vrijdag 9 mei 2014

Slavinken met friet, sla en een toetje
€ 7,50
De Cerck 10 jaar dus daarom twee menuutjes voor € 10,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Jubileum
Dit is de week voorafgaand aan ons tienjarige jubileum. Zondag is het precies tien jaar
geleden dat we de deur openden voor het publiek. Zondag zijn we gesloten dus daarom
doen we deze week iets terug voor de gasten of klanten of hoe je het maar wilt noemen.
Langs deze weg bedanken wij, van de Cerck, iedereen die op wat voor manier dan ook
betrokken is geweest bij het (voort) bestaan van onze zaak. Wij bedanken de gasten voor
het gestelde vertrouwen en zullen er alles aan doen om de komende tien jaar dit
vertrouwen niet te beschamen. Ook nog hartelijk dank voor de bloemen en leuke attenties
die wij mochten ontvangen. Mocht u niets hebben geschonken dan hoeft u zich niet
schuldig te voelen. Als u af en toe eens een bezoekje brengt aan de Cerck dan zien we
dat al als een cadeautje. Er wordt mij wel eens gevraagd hoe lang ik dit nog blijf doen. Ik
heb de afspraak gemaakt met de kok dat als de cacaopoeder op is ik er mee stop. Hij
heeft vijf jaar geleden een doos vol echte van Houten cacaopoeder ingekocht. We
gebruiken het alleen maar om over de cappuccino te strooien en af en toe gebruikt hij wat
bij het bereiden van de tiramisu. Van de twaalf doosjes zijn er nu nog negen doosjes over.
Dat betekent dat er in vijf jaar drie doosje zijn opgegaan. Reken maar uit. Ik stop dus op
mijn drie en zeventigste. Pffffffffffffffffff. Ik zal de kok eens aansporen om wat meer
cacaopoeder te gaan gebruiken. Mocht dit niet lukken dan nodig ik u nu al uit om ons vijf
en twintigjarige jubileum mee te komen vieren. Dan maken we er een groot feest van. IJs
en weder dienende. Genoeg over het jubileum.
Volgende week begint een nieuwe expositie in de Cerck. Alfons Pot van 6pack Beilen
heeft een fotowedstrijd uitgeschreven en enkele deelnemers hebben foto’s beschikbaar
gesteld voor een expositie. Kom gerust even kijken. Volgens mij is het de bedoeling dat de
bezoekers de foto’s beoordelen zodat er uiteindelijk een winnaar is. Dit heet dan de
publieksprijs. De heer Pot is op vakantie maar zodra hij terug is hoort u meer. We
beginnen in ieder gaval wel met de expositie.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

