Mogen wij u allereerste van harte welkom heten in ons heropend
restaurant. Er is heel wat veranderd aan ons leven met heel wat nieuwe
regels maar samen kunnen we erdoor.
Van overheidswege zijn wij wel verplicht u het volgende mede te delen en
volgende maatregelen op te leggen (dd. 3/6 en 23/7/2020):











Vertoont u of een van uw naasten symptomen die op Covid-19 of griep
wijzen, gelieve onmiddellijk naar huis te gaan en uw huisarts te raadplegen.
Bij uw verblijf in onze zaak volg a.u.b. de veiligheidsinstructies stipt op.
Draag een masker bij het binnenkomen, naar het toilet gaan, betalen aan de
kassa en het terug buitengaan. Laat u een tafel aanwijzen en blijf zoveel
mogelijk aan uw tafel, ook om te bestellen. Vul uw contactgegevens in op
het contactformulier dat u overhandigd wordt.
Gelieve niemand een hand, kus of omhelzing te geven en vermijd elk fysiek
contact tussen personeel en/of andere klanten. Houdt daarbij 1,5 m
afstand. Even naar buiten gaan om te bellen of te roken is niet toegestaan.
Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u onmiddellijk
dient weg te gooien in een aanwezige vuilnisbak met deksel in de eetruimte.
Bij het naar het toilet gaan, controleer of de trapgang vrij is en was en
ontsmet uw handen na gebruik. Gebruik bi voorkeur een masker.
Bij het verlaten van onze zaak, was of ontsmet nogmaals uw handen en
draag opnieuw uw mondmasker.
Wordt u ziek tijdens uw bezoek aan onze zaak, verwittig ons zodat een arts
kan verwittigd worden en draag onmiddellijk een masker. Wordt u binnen
de 14 dagen ziek na uw bezoek, gelieve ons a.u.b. te verwittigen.

Hebt u nog vragen, stel ze ons gerust.
Maar even belangrijk: geniet van een
heerlijke maaltijd bij ons en kom a.u.b. terug
of bestel voor aan huislevering of afhaling.

