
#Samen
tegen

Corona
Fantastisch dat wij u weer vanaf 1 juni mogen ontvangen!
 
Dit is echter onder strikte regelgeving. Dit vraagt aandacht van ons en
van u als gast. Alleen samen kunnen wij corona verslaan en kunnen wij
open blijven.  Uiteraard zijn deze regels bedoeld om ieders gezondheid
te waarborgen. Wij volgen de regels nauwkeurig op, al zal de uitvoer van
de regels niet voor iedere horecagelegenheid gelijk zijn.
Reserveringsregels en bezoektijden variëren en iedere
horecaonderneming maakt zijn eigen afspraken. 
 
Vraag er naar bij onze medewerkers, zij staan u graag te woord. 
Er zijn een aantal zaken die wij samen kunnen doen om te genieten van
ons gezellige terras.
  
Wij vragen u aandacht te geven aan de richtlijnen. 

Hartelijk Welkom!

Wij zien u graag op de markt!
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Als u griep – of verkoudheidsverschijnselen heeft, blijf dan thuis. Bij ontvangst vindt er een
controlegesprek plaats om de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers en gasten in te
schatten. 

Om grote groepen mensen bij de ingang te voorkomen, werken de meeste zaken met
reserveringen. Laat u informeren hoe de horecagelegenheid die u wilt bezoeken dat graag ziet,
dit voorkomt teleurstellingen. 

Wij zorgen voor een schone, veilige omgeving en vragen uw handen te reinigen bij aankomst. 

De inrichting van zowel terras als interieur is nauwkeurig uitgemeten. Als u graag wat
verschuift, overleg dan met onze medewerkers of dit mogelijk is. Zij waarborgen die 1,5 meter
afstand tot andere gasten. 

Meer dan 2 gasten per tafel die binnen 1,5 meter zitten, is uitsluitend toegestaan als dit
personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. 

Wij mogen eindelijk weer open en u na al die tijd ontvangen.  Wij vragen om uw begrip als wij
om een verplichte consumptie vragen. Ook fair use policy van het terras is het verzoek. 

Parkeer uw auto of fiets zo dicht mogelijk in de buurt van onze zaak, maar zorg ervoor dat
looproutes vrij blijven en hulpdiensten niet gehinderd worden. 

Wilt u zo vriendelijk zijn altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen? Zij geven u
graag informatie over de werkwijze van The Doctor of Taste en helpen u graag verder! 

 

 

Alle plaatsen zijn mogelijk besproken en we helpen u graag naar uw (gereserveerde) plaats. 
Wij vragen u te wachten tot één van onze medewerkers u ontvangt. 

 

 

 

 

 

Richtlijnen

Wij wensen u een gezellig samenzijn!


