Lieve Gasten van Van Alles Get
Vanaf 1 juni mogen we weer onze deuren openen vanaf 12 uur
We hebben onze brasserie aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM en de Gemeente
Valkenburg a/d Geul.
Wij verheugen ons om jullie allemaal weer te mogen ontvangen.
Wij vragen jullie vriendelijk om rekening te houden met de volgende regels waar wij ons aan
moeten houden (dit past absoluut niet bij onze gastvrijheid) :
- Vooraf graag enkel telefonisch reserveren dmv een telefoontje naar 043 – 851 26 61
- De reservering kan uitsluitend in tijdsblokken plaatsvinden:
12 – 14.15 uur
14.30 – 16.45 uur
17 – 19.15 uur
19.30 – sluit
(mochten er andere tijdswensen zijn dan horen we het graag)
Hierbij dient U duidelijk aan te geven of U binnen of op ons terras wenst te reserveren.
Hou er rekening mee dat wanneer U op ons terras reserveert dat het kan zijn dat er bij slecht
weer geen plaats is om naar binnen te gaan.
- Indien U last heeft van coronaverschijnselen bent U helaas niet welkom
- Vermeld duidelijk bij U reservering uit hoeveel huishoudens de reservering bestaat.
(Iedereen moet 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Gasten uit hetzelfde huishouden hoeven
dat niet. Vanaf 3 personen wordt deze regel gehandhaafd. Er is geen maximum aantal mensen
dat op ons terras mag zitten)
- Indien U aan tafel zit vragen wij U nogmaals onze checklist online in te vullen.
(Instructies krijgt U aan tafel)
- Mocht U naar ons toilet gaan of buiten gaan roken hou dan rekening met 1,5 meter afstand tot
elkaar.
- Wij vragen U 5 minuten voor einde tijd af te rekenen.
- Wij houden de tafel 15 minuten voor U vrij indien U later arriveert dan de gereserveerde tijd.
- Indien U aan tafel zit vragen wij U om online een gezondheidscheck in te vullen zodat wij U
kunnen bereiken indien er iemand bij U in de buurt heeft gezeten waarbij achteraf blijkt dat hij
of zij corona heeft.
- Gaat u er spontaan op uit en zou U aansluitend willen genieten van een lunch, borrel of diner
en U heeft nog niet gereserveerd ?
Wacht dan op de parkeerplaats en reserveer alsnog voordat U binnen zou willen eten.
Onze afhaalmogelijkheden blijven op do, vr, za en zo tussen 16 en 20 uur

