Afhaalmenu
vrijdag 15 november 2013

Kipfilet a la de Cerck met gebakken aardappelen en een salade met een
toetje
(Kipfilet a la Cerck houdt in dat er pesto, tomaat en kaas op zit)

€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nieuwe wet
Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe wet in werking. Dan mag er pas alcohol geschonken
worden als de innemer hiervan 18 jaar of ouder is. Tot 1 januari mag er alcohol
geschonken worden aan een 16 jarige. Nu wil het geval dat jongelui die op dit moment 16
of 17 jaar zijn zwak alcoholische drankjes mogen drinken in de horeca. Het is te hopen dat
deze gasten nog niet verslaafd zijn geraakt want per 1 januari moeten ze stoppen en
wachten tot ze 18 zijn. Een jonge werknemer van de Cerck, die nu 17 is, mag per 1 januari
geen alcohol meer tot zich nemen. Ze zal een half jaar moeten wachten. Mag ze niet, na
sluiten, nog even gezellig nazitten met een wijntje. Jammer maar helaas. Denk je dat je er
eindelijk bij hoort en wordt je acuut teruggeworpen naar je kindertijd. Overal je ID laten
zien en met een drup aan de neus een sinasje drinken. Het zal wel ergens goed voor zijn.
In de VS moet je zelfs 21 jaar zijn om alcohol te drinken.
Het Logboek organiseert één keer in de maand een lezing in de Cerck. Vaak is het een
schrijver maar het gaat ook wel eens ergens anders over. Bijvoorbeeld over bijen of
voeding. Woensdag 27 november heeft Otto, van het Logboek, de non-fictie schrijver
Frank Westerman vastgelegd. Hij komt vertellen over zijn pas uitgegeven boek ‘de
Stikvallei’. Toevallig heb ik De Graanrepubliek gelezen van deze schrijver. Nu heb ik
Stikvallei aangeschaft en moet het boek uithebben voor de zevenentwintigste november.
Dan kunnen we het er eens over hebben met de schrijver. De avond is al bijna volgeboekt.
Mocht u belangstelling hebben om deze avond bij te wonen dan kunt u zich melden bij het
Logboek. Vooraf zal er een diner worden geserveerd.
Aanvang 18.30 uur.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

