Afhaalmenu
vrijdag 9 september 2016

Lekkerbekje met friet en sla + toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 540757 (dit is het nummer van Vissalon Meppelink)

U kijkt naar het menu en denkt, “ Hé, wat krijgen we nu?”. Jawel, een lekkerbekje met friet
en sla en een toetje. Het geval wil dat wij, van de Cerck, vandaag en de komende week
gesloten zijn. Door niet geheel onvoorziene omstandigheden, het kwam alleen een beetje
plotseling, lukt het ons niet om vandaag en komende week open te zijn. En wel hierom
hebben wij Vissalon Meppelink gevraagd om het menu van vandaag te verzorgen. We
gaan alleen voor kwaliteit en dan is Vissalon Meppelink de juiste menuvervanger. Wilt u er
wel rekening mee houden dat de afhaaltijd iets verschilt met die van ons? Het menu kan
tot uiterlijk kwart over zes worden afgehaald. Volgende week vrijdag is er dus ook geen
menu. Dan zijn we nog niet operationeel. Dinsdag 20 september zijn we weer ter uwer
beschikking. U kunt natuurlijk ook volgende week vrijdag een menuutje halen bij
Meppelink.
Wel hebben we vanavond live muziek op het Cerckplein. Met de band Local
Aanvang 21.30 uur De voordeur gaat vanavond om 20.00 uur open.
Hiermee sluiten we het buitenseizoen af op het Cerckplein. Het nieuwe binnenseizoen
begint op vrijdag 30 september met een optreden van Ralph de Jongh.
Breaking news
Woensdagavond werd er door vier gasten twee espresso, een cappuccino, en een koffie
besteld. De koekjes werden opgegeten en de kopjes waren nog zo goed als vol toen de
gasten waren vertrokken. Gisteravond om precies hetzelfde tijdstip werd door vier andere
gasten dezelfde bestelling gedaan. Ik bleef in de buurt en zag een thermometer de koffie
ingaan. Er werd slechts genipt van de koffie en er werden notities gemaakt. Het bleek te
gaan om de AD Koffietest. Wij, van de Cerck, zijn zeer benieuwd naar de uitslag.
Er zijn op dit moment nog 4 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober
beschikbaar.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

