Protocol Corona en 1,5 meter samenleving
Een begrip waar tot voor kort nog nooit iemand van had gehoord, maar nu onderdeel is van ons dagelijkse
leven. Een begrip wat een enorme invloed heeft op het sociale leven en de horeca in het bijzonder.
Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en service staat voor ons nog altijd centraal en we doen ons uiterste best
om dit zoveel mogelijk in stand te houden. Tegelijkertijd stellen we hoge prioriteit aan de gezondheid en
veiligheid van onze gasten en medewerkers. We doen er alles aan om risico’s op besmetting en verspreiding te
voorkomen. Om u zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen is ons restaurant volledig aangepast op de nieuwe
situatie.
Wat wij doen bij ons restaurant om de veiligheid van onze gasten te waarborgen:
Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid.
Ons restaurant is voorzien van informatie over COVID-19 en managementinstructies.
Verbeterde protocollen voor reiniging en hygiëne.
Regelmatige desinfectie van blootgestelde oppervlakken zoals deurgrepen, betaalterminals en menukaarten
met antibacteriële vloeistoffen.
• Wij bieden onze gasten desinfecterende dispensers aan.
• Naleving van de procedures voor het omgaan met collega's die ziek zijn.
• Kosteloos annuleren of verplaatsen van uw reservering.
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Maatregelen in ons restaurant vanaf 1 juni:
Gelieve te wachten op de aangegeven plek tot onze gastheer of gastvrouw u uw tafel wijst.
Houd 1,5 meter afstand. Zowel tot onze medewerkers als tot andere gasten.
Om voldoende afstand te behouden serveren wij uit met gepaste afstand, waarna u zelf uw bestelling kunt
pakken.
Betaling met pin of creditcard.
Reserveren is verplicht met een verklaring dat het gezelschap vrij is van coronavirus verschijnselen.
De capaciteit in ons restaurant en terras is beduidend lager door de getroffen maatregelen. Om de bezetting
van de beperkte zitplaatsen in goede banen te leiden reserveren wij uw tafel voor een bepaalde tijd. Dit
wordt kenbaar gemaakt bij uw reservering. Wij zijn ons bewust dat dit anders is dan u gewend bent maar wij
vragen hiervoor uw begrip.
Reserveren voor de lunch is mogelijk van:
12.00 tot 15.30 uur
Eindtijd uiterlijk 16.45
Reserveren is mogelijk voor het diner:
Tussen 17.00 en 18.30 tot 20.00 uur of vanaf 20.15 uur
Wanneer u ziekteverschijnselen heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 graden) of koorts vragen wij u thuis te blijven en uw reservering te annuleren.
Wanneer iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten vragen wij u thuis
te blijven en uw reservering te annuleren.
Wanneer uw gezelschap op de dag zelf uit meer of minder personen bestaat dan gereserveerd vragen wij u
dit van tevoren kenbaar te maken.

