
Beste gast, 

 
Wat doen wij : 

We hebben de 1,5 m samenleving toegepast in onze zaak en op het terras. Tussen de tafels zijn 
spatschermen geplaatst wat extra geborgenheid en bescherming geeft. 

Ons terras is ook afgezet met scherm en/of ketting. 
Ons luchtzuiveringssysteem draait op volle toeren. Wilt u met uw naasten liever apart lunchen, dan 
kunnen wij een “Private Lunch“ aanbieden, dit is voor kleine familie groepen en uitsluitend op 
reservering ! 
 
Als u liever in eigen omgeving van 1 van uw favoriete gerechten wilt genieten kunt u uw bestelling 
afhalen bij onze take-away counter. Wij bereiden lunches op bestelling om desgewenst mee te nemen , 
u kunt hiervoor bellen naar 06 21135583. 

Wij proberen zoveel mogelijk, ook nu nog na 46 jaar bedienend te blijven , maar nu via de bijzettafel en 
met mondkapjes op. De betalingen proberen we zoveel mogelijk via pintransactie te laten lopen. Cash 
blijft wel ten alle tijden mogelijk! 
 
Wij desinfecteren met regelmaat de plaatsen die vaak worden gebruikt: deurknoppen, pinapparatuur, 
toiletten, tafels/stoelen, de menukaarten na gebruik ..... Deze reiken wij u op verzoek aan... 

Ook houden wij ons aan het beleid van de overheid , deze kunnen nog wel eens afwijken door 
omstandigheden. 
 

Wat verwachten wij van u: 

-Vooraf reserveren 
-1 huishouden kan aan 1 tafel anders afstand 
-Mondkapje op bij binnenkomst, deze mag af bij het bereik van uw tafel. 
-BIJ AFREKENEN AAN KASSA en BIJ TOILETBEZOEK: mondkapje weer op helaas, dit zijn de regels waar wij 
ons aan zullen moeten houden. 
-Bij binnenkomst de desinfectiegel gebruiken 
-Was uw handen regelmatig 
-Hoest / nies in de binnenkant van uw ellenboog 
-Geen handen schudden 
-Gebruik papieren zakdoekjes 
-Gebruikt u zelfbescherming en wilt u deze kwijt graag deze zelf in de prullenbak gooien 
-Heeft u koorts of bent u niet lekker, kom dan liever een andere keer weer bij ons langs. 

Laten we deze “nieuwe” manier gewoon positief benaderen, zonder strijd of discussies met elkaar. Want 
Gezelligheid blijft gewoon Cockertijd ..... 
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