
Regelgeving restaurant (binnen)
 Binnen ontvangen wij maximaal 30 gasten

 De 1,5 meter regel geldt uiteraard  
   in het hele restaurant

 Reserveren is verplicht

Aantal personen en soort gezelschap
Twee personen of een gezelschap uit hetzelfde  
huishouden? Dan mogen jullie bij elkaar aan tafel zitten,  
zonder de 1,5 meter afstand

Drie of vier personen en niet uit hetzelfde huishouden?
Dan moet je op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Dat hoeft  
geen probleem te zijn. We zetten de tafels zo neer dat we de
afstand kunnen garanderen, maar je toch met je gezelschap  
gezellig kunt eten. Deze tafels zijn er helaas niet in overvloed.  

Gegevens contactpersoon
We hebben de volgende gegevens nodig:
Naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Met deze gegevens maken we de reservering compleet  
en ontvang je een bevestigingsmail met nadere toelichting.

Een onderdeel van de bevestigingsmail, is de checklist.  
Dat zijn de vragen om de veiligheid van jezelf en andere  
gasten te garanderen, bijvoorbeeld: is er bij u of iemand  
uit uw gezelschap Corona vastgesteld.

Moet ik altijd reserveren?
Om het verloop van de avond soepel te laten  
verlopen voor iedereen, is reserveren wel wenselijk. 

We moeten altijd een reservering plaatsen,  
maar dat kan ook terplekke. Het belangrijkste is  
dat iedereen een tafel krijgt toegewezen en bij  
elk gezelschap de checklist is gelezen en ingevuld. 

Dus zonder reservering langskomen is mogelijk, we 
hebben ruimte gemaakt zodat tijdens de ontvangst 
en triage iedereen op 1,5 meter kan staan.

Regelgeving restaurant (buiten)
 Iedereen zit aan een tafeltje

 De 1,5 meter regel geldt uiteraard  
   op het hele terras

 Reserveren is niet verplicht, maar vol=vol

Hoe gaan we werken?

Welkom terug

VANAF JULI  

2020 
Als de maatregelen veranderen,  

voeren wij deze ook door  
in ons restaurant 

We zijn heel erg blij jullie weer te mogen verwelkomen, maar door de maatregelen omtrent 
het COVID-19 virus hebben wij restricties gekregen vanuit de overheid. Daarom willen we jullie 
graag uitleggen hoe we gaan werken. Beginnend bij de reserveringen. Om een reservering 
compleet te maken hebben wij de volgende gegevens nodig: 
 
 1. Tijdstip van aankomst
 2. Het aantal personen en soort gezelschap
 3. Gegevens contactpersoon

Tijd VAN  
                     aankomst
Onze openingstijden zijn als volgt:

12.00 – 16.30 Lunchkaart
  Dinerkaart 
  Borrel en bites

16.30 – 17.00 Eten wij zelf 
  even een hapje

17.00 – 21.00 Dinerkaart

We proberen de aankomst  
van gasten te spreiden, 
dus vragen we jullie om de 
gereserveerde tijd zoveel 
mogelijk te respecteren

1. 2.

3.

Wist JE DAT
Wij nog steeds elke maand 
ons menu aanpassen,  
met seizoen producten

    Wij een heerlijk     
                  Bib gourmand  
                    keuzemenu op 
                    de kaart hebben

Reserveer op debeleving.nl

Check onze website  
voor meer informatie.  
Plaats je reservering  

via debeleving.nl

Reserveer

2019

HOUD 
AFSTAND  

en let  
op elkaar


