
Corona Maatregelen
Zodat u veilig kunt genieten, en wij veilig kunnen werken. 

Overige maatregelen voor u als bezoeker:

Voordat u aan tafel kan stellen we u eerst 
enkele vragen:
• Heeft u één of meerdere (verkoudheids) 

klachten gehad in de afgelopen 24 uur?
• Hoesten
• Neusverkoudheid
• Koorts (vanaf 38 graden)
• Benauwdheidsklachten

• Heb je op dit moment een huisgenoot 
met koorts of benauwdheidsklachten?

• Heeft u het coronavirus (gehad) en is dit 
in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

• Heeft u een huisgenoot met coronavirus 
en heeft u daar contact mee gehad in 
de afgelopen 14 dagen terwijl hij/zij nog 
klachten had?

• Bent u in thuis-isolatie omdat u contact 
heeft gehad met iemand bij wie het 
corona virus is vastgesteld?

Vervolgens vragen we u uw handen te 
ontsmetten.

Daarna begeleiden we u naar uw tafel.

Wacht tot u wordt ontvangen door ons personeel bij 
de ingang van het terras.

Vooraf: Tijdens:

Tijdens uw bezoek houdt u zich aan 
eventuele extra instructies van ons 
personeel.

Indien looproutes zijn uitgetekend op de 
vloer, dan houdt u zich hieraan. 

U houdt wanneer mogelijk altijd 1,5 
meter afstand van andere bezoekers en 
ons personeel.

Uitzondering op 1,5 meter! 
Ons personeel zal de 1,5 meter afstand regel 
doorbreken op de volgende momenten:

• Tijdens het opnemen van de bestelling
• Tijdens het uitserveren
• Tijdens het tussentijds afruimen. 

Vertrek:
Betaal bij voorkeur met PIN of Creditcard.
Indien u cash betaalt, dan zonder direct 
handcontact.

U vertrekt via de uitgang. Deze bevindt 
zich tegenover de toiletten, naast de bar. 

Uw gezelschap bestaat uit maximaal 4 
mensen. Tenzij uw gezelschap volledig 
bestaat uit een gezinssamenstelling. 

Nog enkele maatregelen die wij voor u uitvoeren:

Wij reinigen na ieder bezoek de volgende 
objecten (ook op het terras)
• Tafel
• Stoelen
• Menukaart(en)
• PIN Automaat

Al onze tafels/zitplaatsen zijn 1,5 meter 
bij elkaar vandaan geplaatst. 

Ons personeel blijft bij klachten thuis.

Ons personeel wast minimaal elke 30 
minuten hun handen.

De werk oppervlakte(n) in onze keuken 
worden minimaal elk uur gereinigd.


