Beste gast ,
We zijn ons bewust van de vele zorgen omtrent het coronavirus bij onze gasten ,
in onze regio en wereldwijd . Wij willen graag via deze weg persoonlijk met u
delen dan Mr Cocker Haarlem te winkelcentrum Schalkwijk er alles aan doet
wat mogelijk is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen .
We houden de situatie scherp in de gaten en volgen alle adviezen die ons
gegeven worden door de overheid.
Zo zijn wij er zeker van dat wij er alles aan doen wat binnen onze
mogelijkheden ligt om u en onszelf veilig te houden.
Wat doen we :
We hebben de 1.5 m samenleving toegepast in onze zaak , dit betekend een
andere indeling van de zaak . Tussen de tafels zijn tussenschermen geplaatst
wat extra geborgenheid en bescherming geeft.
Wilt u met uw naasten liever apart lunchen , kunnen wij een “ Private Lunch
“ afdeling aanbieden , dit voor kleine familie groepen ….
Dit op reservering !
Ons Terras is afgebakend , met scherm en/of ketting
Wij serveren met handschoenen aan en proberen zoveel mogelijk ook nu nog na
45 jaar bedienend te blijven , maar nu via de bijzettafel
De betalingen proberen we zoveel mogelijk via pintransactie te laten
verrichten . ( bij de pinmachines staan stokjes om te pinnen indien nodig )
Cash blijft wel ten alle tijden mogelijk !
Wij desinfecteren met regelmaat de plaatsen die vaak worden gebruikt :
deurknoppen , pinapperatuur , toiletten ( dit gebeurt elk uur )
De menukaart na iedere gast die daar gebruik van gemaakt heeft

De take away afdeling via onze ijscounter blijft met kleine kaart open , zie bord
Wilt u liever bestellen en afhalen is dit mogelijk 06 21135583

Wat verwachten wij van u in deze :
Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Geen handen schudden
Gebruik papieren zakdoekjes
( SVP gooi deze evt weg in onze pendaalemmers op toilette of in de zaak , maar
laat deze niet slingeren )
Gebruikt u zelfbescherming en wilt u deze kwijt
graag deze zelf in de prullebak gooien
Heeft u koort of bent u niet lekker , kom dan
liever een andere keer weer bij ons langs.
Laten we het “ Nieuw Normaal “ positief en met de schouders eronder
benaderen met elkaar . Want Gezelligheid blijft nog steeds Cockertijd ..
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