Afhaalmenu
vrijdag 31 oktober 2014

Dun gesneden varkenssteak met gebakken aardappelen en rauwkost
+ toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Allergisch
Op 13 december moeten alle Europese restaurants, dus ook de Nederlandse, per gerecht de
mogelijke allergische reacties die de gebruikte ingrediënten kunnen veroorzaken verplicht op de
menukaart melden. Eetgelegenheden die deze informatie na half december niet kunnen
overleggen krijgen een boete. Een arts van de gespecialiseerde afdeling Allergologie van het
Erasmus MC Rotterdam meldt in een bijgevoegd artikel dat slechts 1 tot 2 procent van de
Nederlandse volwassenen in werkelijkheid lijdt aan een voedselallergie. Veel mensen denken dat
ze voor een bepaald product allergisch zijn maar dat hebben ze vaak zelf bedacht. Een citaat uit
het Algemeen Dagblad: “ Een allergie lijkt wel een hype waardoor je interessanter bent.” Iemand
die last heeft van glutenallergie heeft echt een probleem. Mensen die echt een voedselallergie
hebben weten zelf heel goed wat de reacties zijn. Wij, van de Cerck, houden hier altijd rekening
mee als dit van te voren wordt aangegeven.
Ze moeten zich in Brussel eens afvragen wat voor allergische reacties die regelgeving van hun
oplevert. Ik ken ondernemers die hier maagklachten van krijgen. Ook heb ik onlangs een
horecaondernemer gesproken die zowel hoofdpijn als hartritmestoornissen opliep na weer met
onzinnige regels te zijn opgezadeld. Zelf ben ik immuun geraakt voor deze onzin. Gewoon
doorgaan met waar je mee bezig bent is de beste manier om te overleven. Al valt het soms niet
mee als je hoort waar al dat belastinggeld aan wordt besteed. Al zijn het alleen maar de reis en
verblijfkosten die gedeclareerd worden door die parlementariërs daar in Brussel. Een oud gezegde
luidt: “ Je kunt je er wel druk om maken maar het helpt toch niets.” Het hele zootje houdt elkaar in
stand. Het schijnt wel lekker te verdienen.
Ziet u het al voor u? “Lees voor het eten van deze maaltijd eerst de bijsluiter.“
Vanavond vanaf 21.30 uur Groove Patrol
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

