
  HUISREGELS 
 

 

1. U mag ons terras en pand NIET betreden als u 

verkoudheidsklachten, keelpijn of koorts heeft. 
 

2. Volg aanwijzingen van het personeel op. 
 

3. Voor binnenkomst uw handen desinfecteren 

met het daarvoor bestemde desinfectie punt 

bij de ingang. 

4. Toilet bezoek kunt u aanvragen bij het 

personeel. Wij zullen u aangeven of het 

mogelijk is.  
 

5. Het verplaatsen van tafels en stoelen is niet 

toegestaan. 
 

6. U kunt geen gebruik maken van onze kapstok, 

jassen mogen aan uw stoel gehangen 

worden. 
 

7. Betalingen van uw rekening worden aan tafel 

bij voorkeur met kaart gedaan. 
 

8. Houd rekening met onze TIJDSBLOKKEN. Heeft 

u uw reservering in tijdsblok lunch, vragen wij u 

om 16.30 uur de tafel weer vrij te maken. 

• TIJDSBLOK Lunch | 11.00 tot 16.30 uur 

• TIJDSBLOK Diner  | 17.00 uur tot einde 

  

Maandag | dinsdag | woensdag | donderdag 

 



  HUISREGELS 
 

 

1. U mag ons terras en pand NIET betreden als u 

verkoudheidsklachten, koorts of keelpijn heeft. 
 

2. Volg aanwijzingen van het personeel op. 
 

3. Voor binnenkomst uw handen desinfecteren met 

het daarvoor bestemde desinfectie punt bij de 

ingang. 
 

4. Toilet bezoek kunt u aanvragen bij het personeel. 

Wij zullen u aangeven of het mogelijk is.  
 

5. Het verplaatsen van tafels en stoelen is niet 

toegestaan. 
 

6. U kunt geen gebruik maken van onze kapstok, 

jassen mogen aan uw stoel gehangen worden. 
 

7. Betalingen van uw rekening worden aan tafel bij 

voorkeur met kaart gedaan. 
 

8. Houd rekening met onze TIJDSBLOKKEN. Heeft u uw 

reservering in tijdsblok lunch vragen wij u de tafel 

om 16.30 uur weer vrij te maken. Staat uw 

reservering in tijdsblok 1, vragen wij u de tafel om  

19.30 uur weer vrij te maken. 

• TIJDSBLOK LUNCH  | 11.00 tot 16.30 uur 

• TIJDSBLOK 1    | 17.00 uur tot 19.30 uur 

• TIJDSBLOK 2    | 19.45 uur  

 

vrijdag | zaterdag | zondag 


