
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 29 mei 2020 
 

Nog steeds geen 

€ 0,00 
 

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

 
 

Loslopen 

Als het goed is dan is dit het laatste briefje met geen menu. Aanstaande dinsdag zijn we weer 

open en zit een lange, gedwongen, vakantie er eindelijk op. Het baart ons nog wel wat zorgen 

over de voorwaarden die we van bovenaf opgelegd krijgen. Wij, van de Cerck, zullen er alles 

aan doen om het zo veilig mogelijk te houden maar als de gasten zich niet houden aan de 

regels is de uitbater verantwoordelijk en kan hiervoor beboet worden. Door de regel hebben wij 

alleen maar zeer nette gasten dus dat zal wel loslopen. Al mag er niet teveel los worden 

gelopen. De bierleidingen zijn inmiddels weer doorgespoeld en de voorraad is weer redelijk op 

peil. Alles werkt nog als voorheen dus kom maar op. Voor de zaak een terras en achter de zaak 

ook. U kunt ook nog binnen zitten. Bij binnenkomst moet aan iedereen worden gevraagd of 

hij/zij zich wel goed voelt. Er is paracetamol aanwezig. Niet meer dan twee aan één tafel 

behalve als u een gezin vormt. Dan mag u met het gehele gezin aan één tafel. Wel reserveren 

maar dat mag ook aan de deur.                                                          

De afgelopen week heb ik geprobeerd om een kapper te vinden die mijn coronakapsel kan 

bewerken. Na achttien kappers heb ik de moed opgegeven. Dan maar niet. Er komt vast nog 

wel en moment dat er wel tijd voor mij is.  

Nog even de regels voor het terras:  reserveren is hier niet verplicht, meldt Koninklijke Horeca 

Nederland. Maar een ondernemer kan zelf beslissen zo’n systeem wel in te voeren. Staan op 

het terras mag niet, iedereen moet aan een tafeltje zitten. Als u naar het toilet wilt dan moet u 

eerst uw vinger opsteken. De uitbater of medewerker van de Cerck zal dan voor u kijken of er 

ruimte is om naar het toilet te lopen. Wij gaan niet mee naar het toilet.  

Het zal toch wel loslopen? 


