Vanaf 1 juni bent u zeer welkom bij
Restaurant de Korte Duinen

Corona voorwaarden vanaf 1 juni 2020:

Vanaf 1 juni gaan we weer open, er zullen wel regels en voorwaarden zijn verbonden aan uw verblijf
bij ons, het is allemaal net iets anders dan u van ons bent gewend, maar natuurlijk wel met onze
gastvrijheid!
We zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur (m.u.v. 1 juni, 12.00 uur), u dient nu vooraf te reserveren,
dit kan alleen telefonisch op nummer 035-6013720, dit i.v.m. een aantal vragen die we verplicht zijn
te stellen. Telefonisch zullen we dan samen overleggen welke tijden er vrij zijn.
We serveren gewoon de kaart zoals u van restaurant de Korte Duinen gewend bent.

Voor uw verblijf bij ons hebben we een aantal regels moeten opstellen, deze komen misschien streng
over, maar we moeten u hier vanwege de Corona maatregelen op attenderen.

Voorwaarden vanaf 1 juni:
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Al onze medewerkers worden voorafgaand aan hun werk via een voorhoofdthermometer
getest op koorts, ook testen we op de andere RIVM regels; als er iets niet goed is, dan
worden ze naar huis gestuurd. We hebben dus fitte gezonde mensen aan het werk.
We gaan er vanuit dat iedereen de regels van het RIVM in acht neemt omtrent hygiëne,
afstand en gezondheid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om aan te schuiven bij een andere
tafel of (staand) uitgebreide gesprekken met elkaar te voeren.
Reserveringen kunnen alleen telefonisch worden gedaan via 035-6013720, via de mail kan,
maar zal vaak wat vertraging in zitten, dit vanwege de check die we bij onze gasten moeten
doen. Reserveringen nemen we zowel voor binnen als buiten, alleen moet u beseffen dat bij
plotseling veranderende weersomstandigheden we binnen misschien geen plek meer
hebben ivm maximale toegestane aantal gasten.
Bij binnenkomst dient u te wachten totdat u door een van onze medewerkers wordt
opgevangen, houd hierbij rekening met andere gasten en de gewenste afstand. Een van onze
medewerkers zal u nogmaals vragen of u gezondheidsklachten heeft, gevolgd door het
verzoek uw handen te desinfecteren, waarna we u zullen begeleiden naar de tafel. Hier
zullen we u e.e.a. uitleggen omtrent de toiletten, jassen en hoe we verder werken etc.
Ook voor de lunch is het verstandig om te reserveren vanwege de maximale bezetting van 30
gasten, ook hiervoor gelden de weersomstandigheden en de wens om op het terras te zitten
welke we met u doornemen.
We zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend, ook voor koffie en gebak, dat is op vrije inloop. Bij
binnenkomst doen we allereerst een triage check, wat dan geldt als reservering.
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We hebben binnen 1.5 meter tafels gerealiseerd voor reserveringen van 4 personen. Deze
tafels nemen veel ruimte in beslag en zijn dus beperkt beschikbaar. Wanneer deze tafels
bezet zijn reserveren we voor maximaal 2 personen tenzij het personen uit één huishouden
betreft. Bij reserveringen uit één huishouden kunnen er meerdere personen aan één tafel
plaats nemen. We vragen u hierover eerlijk te zijn daar het voor ons moeilijk tot niet te
controleren is. Mocht bij controle van de gemeente/politie blijken dat jullie wel bij elkaar aan
tafel zitten maar niet uit één huishouden komen, dan is de boete die hieruit volgt voor u. Ook
de boete die wij als ondernemer krijgen.
Mochten we op welk moment van de dag ook vrije tafels hebben dan kunnen we in overleg
passanten plaatsen. Bij binnenkomst doen we dan een triage wat weer geldt als reservering.
Dit geldt ook voor passanten na het diner die willen borrelen.
Bezoek je restaurant de Korte Duinen dan gaat u automatisch akkoord met bovenstaande
voorwaarden.
We gaan er vanuit dat we ondanks deze aanpassingen de gastvrijheid van De Korte Duinen
kunnen blijven bieden!

We wensen u alvast een fijn verblijf bij ons en gaan ervan uit dat u een veilige, gezellige en
smakelijke avond bij ons heeft. Mocht u nog tips of adviezen hebben dan horen wij die graag.
Antonio, Ramon en ons hele team

Afhalen en bezorgen van speciale bezorgservice blijven
we voorlopig doen via Catering Centraal, dit kan via
035-6033333

