Beste gast,
Wij zijn zeer blij u weer te mogen verwelkomen in ons restaurant.
Om u en onze medewerkers een zo veilig mogelijk verblijf te kunnen garanderen in ons restaurant
(100% corona vrij is helaas nergens te garanderen) lichten wij u op deze pagina graag over de
maatregelen die wij hanteren om dit te bereiken en eventuele veranderingen die
voor nu (tijdelijk) gelden.
Mochten er eventuele wijzigingen plaatsvinden dan zullen we deze pagina bijwerken.
Volg onze Facebookpagina voor het laatste nieuws.
RICHTLIJNEN
- Reservering is verplicht! Zonder reservering krijgt u geen toegang tot ons restaurant!
U moet van tevoren telefonisch reserveren via 0347-767081 of via onze website, alleen dan kunnen
we een tafel garanderen in ons restaurant. U kunt helaas geen bepaalde tafel reserveren, u krijgt
een tafel toegewezen.
- Voor binnenkomst doe je per gezelschap de online gezondheidscheck - www.veiliguitindehoreca.nl
en laat je het positieve resultaat zien aan de balie. Mocht het resultaat negatief zijn (er zijn dus
gezondheidsrisico's), dan moeten wij u verzoeken ons restaurant een andere keer te bezoeken
wanneer er geen gezondheidsrisico's meer zijn.
- Bij binnenkomst is iedereen verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren bij de ontsmettingszuil,
ook de kinderen!
- Bij groepen van drie of meer personen zal gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk
huishouden vormen in verband met de RIVM-richtlijnen per tafel. Reserveren voor groepen vanaf 7
personen is niet echt meer mogelijk i.v.m. de 1,5 meter regel en beperkte zaalcapaciteit.
- In verband met de beperkte zaalcapaciteit hanteren we momenteel alleen de 2 uurs arrangement.
Verlenging ervan is niet mogelijk. Houdt de tijd zelf in de gaten zodat u op tijd vertrekt. Zo kunnen
onze medewerkers uw tafel weer op tijd klaar maken voor de volgende gast(en).
- Onze Acties (Jarig/Spaarkaart/Early Bird/etc) gelden voor nu (tijdelijk) niet meer.
De Jarig Actie kunt u ook niet inhalen op een later tijdstip.
Voor de Spaarkaart Actie krijgt u momenteel ook geen zegels om te sparen en u kunt ook geen
gebruik maken van een volle kaart.
Bewaar uw volle spaarkaarten voor wanneer de Actie weer mogelijk is.
- Betaal per gezelschap in 1x bij voorkeur contactloos, met pin of (zo gepast mogelijk) contant. Apart
afrekenen is niet toegestaan. U moet dat zelf onderling regelen.
- Na betaling en bij geen gezondheidsrisico's zal een medewerker u begeleiden naar uw tafel. Hij of
zij zal u, indien gewenst, ook uitleg kunnen geven over ons concept en informeren over de
maatregelen die er gelden.

RICHTLIJNEN GASTEN
- Blijf thuis wanneer u of uw directe omgeving gezondheidsklachten heeft; ook als u hooikoorts
heeft. Heeft u pas recentelijk gezondheidsklachten en u heeft al een tafel gereserveerd. Vergeet dan
niet uw reservering tijdig te annuleren, anders kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
- Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
- Houd rekening en begrip voor elkaar.
- Was en/of desinfecteer vaak en grondig uw handen bij de ontsmettingszuilen en/of toiletruimtes.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten.
- Schud geen handen.
- Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.
- Volg de uitgezette looproutes en de vloermarkeringen.
- Ontsmet uw handen voordat u naar de buffetten gaat of maak gebruik van aanwezige
handschoenen.
- Als u iets gekozen heeft bij de buffetten, leg het dan niet meer terug.
- Verzamel vaat op tafel, zodat onze medewerkers sneller en makkelijker kunnen afruimen.
- (Kleine) kinderen mogen niet zonder begeleiding van een volwassene vrij rondlopen. Rennen is niet
toegestaan.
- Wanneer je je niet houdt aan het 1,5 meter protocol dan kan je de toegang tot ons restaurant
worden ontzegd.
- Mocht u onze regels overtreden, dan kunt u worden verzocht ons restaurant te verlaten. U krijgt
dan geen restitutie van uw arrangement!

RICHTLIJNEN TAFELS
- Aan één tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijk huishouden die uit meer personen
bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
- Vanaf 3 personen (geen gezamenlijk huishouden) komt u aan een grotere tafel te zitten met 1,5
meter tussen elke twee personen of huishouden.
- Neem plaats aan de tafel zo ver mogelijk van het gangpad, zodat er bij de gangpad plek op de tafel
ontstaat om de vuile vaat te verzamelen.
- Medewerkers mogen binnen 1,5 meter aan tafel uitleg geven en afruimen terwijl de gasten aan
tafel zitten.

RICHTLIJNEN Hygiëne
- Medewerkers maken uw tafels, stoelen, banken e.d. na uw vertrek schoon en ze worden dan ook
ontsmet.
- Medewerkers maken gebruik van professionele vaatwassers om glazen en servies corona vrij te
wassen.
- Medewerkers ontsmetten regelmatig de buffetten e.d.
- Medewerkers dragen handschoenen en mondkapjes.
- Medewerkers wassen hun handen met grote regelmaat conform voorschriften van RIVM.

Wij danken u voor uw begrip voor al deze maatregelen en wensen u een gezellig, smakelijk verblijf
bij ons toe!

