
Afhaalmenu 

 

vrijdag 16 februari 2018 
 

Gehaktbal met friet, sla en een toetje 

€ 7,50 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 

Regels 

We hebben er weer een nieuwe regel bij. Er mag geen rookruimte meer aanwezig zijn in 

een horecagelegenheid. Wat ik daar van vind? Daar vind ik niks van. Wij, van de Cerck, 

hebben een nooduitgang die de gasten door een gangetje naar buiten lijdt. Achter de 

zaak. Zeg maar naar het Cerckplein. In dat gangetje staan wel eens gasten te roken. Het 

is daar doorgaans, afhankelijk van het seizoen, niet aangenaam. Vooral in deze tijd van 

het jaar is het daar nogal aan de frisse kant. Hier maalt een echte roker niet om. Als daar 

gerookt wordt dan hebben alleen de gasten die daar roken last van de rook en verder 

niemand. Ik heb wel een foto bij de deur naar dat gangetje hangen met een foto van een 

pijprokende Prins Bernhard. Als je de Prins daar ziet lurken aan zijn pijp dan zie je dat hij 

hiervan met volle teugen geniet. Je zou zo ook een pijp opsteken. Die heb ik niet dus dat 

gaat niet door. Onder de foto staat “rookruimte” met een pijl naar de deur. Als ik officieel 

bericht heb gekregen van het ministerie wanneer de nieuwe regel van kracht gaat dan 

haal ik de foto weg en hebben we geen rookruimte meer. Hoe makkelijk kan het zijn? Met 

smart zitten wij, horecaondernemers te wachten op een nieuwe regel. Ben wel benieuwd 

wat die zal zijn. Misschien worden we straks wel verplicht om kleedjes in de zaak te 

leggen voor mensen die vijf keer per dag met het gezicht naar Mekka op de knieën 

moeten om te bidden. Of verplicht de menukaart in Braille op tafel zetten. Geen kaarsjes 

meer op tafel. Dat veroorzaakt fijnstof. De houtkachel zal ook nog wel eens verboden 

worden. Straks moeten we de fooien ook nog opgeven aan de belastingdienst als 

inkomen. Het terras zal ook ongetwijfeld aan de beurt komen om rookvrij te worden. Het 

wordt vast ook nog wel verboden om suiker bij de koffie te serveren en de koekjes mogen 

dan ook niet meer. Te veel suiker. Dat is heeel slecht voor een mens. Wel net zo slecht als 

roken. Trouwens in een Beiler Kontje zit ook veel suiker. Maar wel lekker. Dit terzijde. Ik 

heb net ontdekt dat we al verplicht zijn om de fooien op te geven aan de belastingdienst. 

Gelukkig krijgen we in de Cerck nooit een fooi. Dat scheelt dan weer.  

Volgende week vrijdag vanaf 21.30uur Blues Avenue 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


