Corona-protocol Restaurant
• Vooraf reserveren
U kunt op 2 manieren een tafel reserveren:
- Telefonisch 0593 541132

- Online te reserveren http://www.eetparkbeilen.nl/online-reserveren/
Vermeld kort graag de volgende informatie:
- datum en tijd bij voorkeur reserveren op de volgende tijdstip:
16:30 /16:45/17:00 of 18:15/18:30/18:45

de samenstelling als uw gezelschap uit meer dan 2 personen betstaat.
Het aantal personen (hoeveel 12 jaar plussers en hoeveel kinderen eventuele
kinderenstoel nodig)
- Uw telefoonnummer eventueel emailadres
Zo kunnen we de tafelindeling en het aantal toegestane gasten beter bewaken.
-

• Kom met je eigen auto of fiets, NIET met openbaar vervoer.

• Maak gebruik van onze gedesinfecteerde spray of eigen handgel bij
binnenkomst.
• Aanmelden bij de receptie
U komt met uw gezelschap op de afgesproken tijd binnen, met inachtneming van de
1.5 meter per gezin. Na het beantwoorden van controlevragen en afrekenen zal de
gastvrouw de voor u samengestelde tafel toewijzen.

• Betaal zoveel mogelijk CONTACTLOOS met pinpas/ mobiele telefoon.
Ons restaurant is voorzien van looproute met richtingspijlen en “1.5 meter houd afstand”
waarschuwingsstickers.

• Het gebruik maken van toilet is toegestaan, maar het liefst zo min mogelijk.
Laat iedereen voor vertrek naar de WC gaan.
• Ga naar het buffet door de toegewezen looproute.
• Reinig je handen voor binnenkomst in het buffetgedeelte
• Volg de aanwijzing van onze medewerkers op. Er zullen altijd medewerker(s) aanwezig
zijn in de buurt van buffetbar hulp en instructies.

• Raak alleen het product aan dat je nodig hebt! Alle drankjes worden voor u besteld en
klaargezet op de drankbar. U kunt het zo pakken.

• Graag 1,5 meter (2 armlengtes) afstand houden van anderen, ook van de
medewerkers.
• Blijf vriendelijk en let goed op elkaar.

Wij proberen middels deze regels ons zo goed mogelijk aan het protocol, opgesteld door de horecabranche te houden,
zodat we veilig aan de slag kunnen met ingang van 1 juni 2020. Wijzigingen voorbehoud. We zullen u dan vooraf
informeren.

