Afhaalmenu
vrijdag 8 januari 2016

Nasi met saté gebakken eitje
en een toetje
Plastic tasje € 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Gelukkig Nieuwjaar
Het is reeds Driekoningen geweest en dan is het ongepast om elkaar nog een gelukkig
Nieuwjaar te wensen. Wij, van de Cerck, trekken ons hier niets van aan en zeggen
gewoon Gelukkig Nieuwjaar. Al is op dit moment het totale sociale leven ontwricht door
code rood, dit nieuwe jaar beloofd niets dan goeds. Alle voorspellingen die ik ieder jaar
doe komen altijd uit en dus voorspel ik weer hetzelfde als vorig jaar. Meteen op 1 januari
hadden wij ondernemers weer een nieuwe regel aan de broek. De plastic tasjes mogen
niet meer gratis worden weggegeven. Er is teveel schade aan het milieu door al dat
plastic. Wat minder kan ook best. Nu wil het geval dat wij, van de Cerck, bijna nooit
plastic tasjes weggeven. Alleen het vrijdagmenu gaat mee in een tasje. Het geval wil dat
hemddraagtasjes, dunner dan 15 micron oftewel 0,015 mm niet onder het verbod vallen.
Ik heb de dikte proberen te meten van onze draagtasjes maar dat is geen doen. We
nemen het zekere voor het onzekere en laten u gewoon betalen voor een plastic tasjes.
We willen geen enkel risico lopen. Een boete heb je zo. Er zijn vast nog wel wat van die
ambtenaren die op pad gestuurd worden om te controleren. Daarom betaald u bij ons
gewoon de tasjes. Om niet lullig te doen rekenen wij vandaag € 7,50 voor een plastic
tasje maar dan krijgt u het vrijdagmenu er helemaal gratis in. Als dat geen royaal gebaar
is. Alleen een gratis vrijdagmenu bij aankoop van een plastic tasje dus. Anders neemt u
een eigen tasje mee maar dan geldt deze aanbieding niet. In dat geval betaalt u voor het
vrijdagmenu gewoon € 7,50.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

