volgende afspraak geboekt wordt. Mocht u
verwachten, dat deze tijden niet toereikend zijn, dan
kunt u dit aangeven en zoeken we samen met u naar
een oplossing.
Mocht u onverhoopt niet gereserveerd hebben en
toch een spontane trek krijgen, kunnen we ter plekke
kijken of er een tafel beschikbaar is.

GELUKKIG WEER OPEN
We zijn blij al onze gasten weer vanaf 1 juni dagelijks
te mogen begroeten. Wij zijn in deze nieuwe situatie
wel gebonden aan de corona-maatregelen die er voor
de horeca gelden. Daarom leggen we graag onze
huisregels uit die in deze bijzondere situatie gelden. Er
zijn regels voor het eetcafé en andere regels voor het
terras en museum.

OPENINGSTIJDEN

TERRAS
Voor de veiligheid van u, anderen en onze
medewerkers stellen we u een aantal vragen over uw
gezondheid. Als u klachtenvrij bent, krijgt u een tafel
aangeboden op ons terras. Reserveren is niet nodig en
doen we niet, maar het kan zijn, dat alle tafeltjes
bezet zijn. Het aantal mensen per tafel is als hiervoor
omschreven.

KAART

Tot en met 31 augustus hanteren wij de volgende
openingstijden:

U kunt de gehele dag van onze kaart bestellen. In deze
bijzondere periode gebruiken we placematmenukaarten.

Ma t/m do:
Vr en za:
Zo:

TOILETGEBRUIK

10.30 – 00.00 uur
10.30 – 01.00 uur
10.30 – 22.00 uur

Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er binnen voor
21.00 uur geen borrelplaatsen.

RESERVEREN
Alleen telefonisch via: 013 516 9242 In het
telefoongesprek worden ook vragen gesteld over uw
gezondheid. Bent u niet gezond, reserveer dan niet;
dit voor ieders veiligheid.
Bij het reserveren willen we graag uw naam en
telefoonnummer noteren.

TAFELBELEID
Per tafel twee personen of zij die samen een
huishouden vormen zonder de 1,5 meter-norm.
Er zijn ook enkele tafels waar drie of vier personen
1,5 meter uit elkaar kunnen zitten.
Grotere groepen worden verdeeld over meerdere
tafels.

EETCAFÉ
Als u binnen een hapje wilt eten dan vragen we u om
te reserveren. Er geldt nu een maximum van 30
personen. Om wat flexibiliteit te hebben in de
planning, reserveren we voor een lunch een uur en
een kwartier en voor een diner twee uur. Om de
gewenste hygiënewerkzaamheden uit te voeren en
drukke wisselmomenten te voorkomen hebben we
aansluitend een kwartier gepland voordat een

Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen de gewenste
hygiënemaatregelen in acht neemt. Ook hebben we
twee looproutes voor het toiletbezoek teneinde
passeercontacten te voorkomen. Zit u op het terras
voor het museum, volg dan de rode route, zit u voor
het café volg dan de blauwe route.
De toiletgroepen worden door de medewerkers
frequenter schoongemaakt.

AFHALEN
Heeft u onze broodjes al lang moeten missen? Vanaf
maandag 1 juni kunt u vanaf 11.00 uur weer broodjes
afhalen. Wel graag telefonisch bestellen en liefst
pinnen of contactloos betalen. We vinden het fijn als
u uw bestelling persoonlijk ophaalt aan de bar.

MUSEUM
Ook voor het Andreas Schotel museum kunt u
telefonisch (013 516 9242) reserveren. We kunnen
maar acht mensen tegelijk toelaten. We vertrouwen
erop, dat u in het museum de 1,5 meternorm
respecteert.
De openingstijden zijn dinsdag t/m zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Maandag is het museum gesloten, maar
Tweede Pinksterdag geopend vanaf 12.00 uur.

