
Wij hebben u gemist! 

 
Vanaf donderdag is het zover. We mogen jullie terug verwennen.   
Hoewel dit onder strikte en complexe voorwaarden dient te gebeuren, zal dit ons zeker niet beletten u in een gezellig 
kader te ontvangen.  
 
Wij hebben niet stilgezeten in deze Corona-periode.  Onze ambitie is zelfs om nog een tandje bij te steken, want ons 
culinair verhaal is zeker nog niet afgelopen.  In tegendeel, wij zijn zo gemotiveerd om culinair nog een stapje verder te 
gaan. 

 
De impact van de COVID-19 maatregelen zal in geen geval nadelig zijn voor de beleving in ons restaurant.  We beloven 
u spetterende culinaire momenten.   
 
See you soon! 
 
 

Wat met de COVID-19 richtlijnen? 
U mag er op rekenen dat wij alle opgelegde richtlijnen zo goed mogelijk opvolgen en er tegelijkertijd over waken om uw 
bezoek zo normaal en gezellig mogelijk te laten verlopen. Een opzet waarin we enkel kunnen slagen als we ook op uw 
hulp mogen rekenen.  

Het zou leuk zijn mochten wij op jullie steun kunnen rekenen: 

 Bij aankomst gelieve buiten te wachten tot de inkomhal volledig vrij is, een medewerker begelied jullie aan 
tafel.  

 De tafelschikking wordt per dienst aangepast en dit steeds in overeenstemming met de geldende richtlijnen. U 
wenst, bijvoorbeeld, met een groter gezelschap te dineren? Geef ons dan een seintje om even te overleggen wat 
mogelijk is. 

 Cadeaubonnen die tijdens de verplichte sluiting kwamen te vervallen, worden automatisch verlengd tot eind 
september. 

 We houden graag rekening met allergieën en uw specifieke voorkeuren. Mogen we vragen deze steeds op 
voorhand door te geven?   

 In de ruimte waar u andere gasten kan kruisen (bv. het onthaal, de toiletten...) zal gevraagd worden om 
specifieke regels in acht te nemen. Een kleine moeite, maar met grote gevolgen voor ieder van ons. 

 We hebben het geluk een parking dichtbij het restaurant te hebben. Daarom willen we vragen om jassen en 
dergelijke in de auto te laten. 

 

Door de overheid opgelegde COVID 19 - richtlijnen: 

 Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek 
 Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont 
 Volg de instructies en richtlijnen van het personeel 
 Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je 

gezelschap 
 Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten. 
 Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak 

met een deksel (bv. Aan de toiletten). 
 Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt. 
 Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos. 


