UPDATE COVID-19 - OPEN 12/06/2020
Heerlijk nieuws! Vanaf vrijdag 12 juni openen wij onze deuren weer en we kunnen niet wachten om jullie terug
te verwelkomen! Wij willen er samen met jullie voor zorgen dat alle voorschriften goed worden nageleefd. Hoe
alles precies in zijn werk gaat, vind je hieronder.
OPENINGSUREN:
Onze gebruikelijke openingsuren gaan terug in. Van woe-vrij en op zondag zijn we open van 9u30-15u en op
zaterdag van 9u30-18u.

EAT-in
Bij aankomst wordt gevraagd te wachten aan de ingang en zullen we jullie naar de tafel begeleiden. Het
opstellingsplan van onze tafels is gewijzigd zodat we de nodige afstand of scheidingswanden kunnen
garanderen tussen de tafels. Door deze beperkingen zijn wij genoodzaakt onze ruimte maximaal in te zetten
en kan je momenteel even niet zelf je tafelkeuze opgeven.
Tafels worden telkens volledig gedesinfecteerd vooraleer er plaats genomen wordt.
Je verplaatsen in de zaak is enkel toegestaan wanneer je wenst af te rekenen of bij toiletbezoek. Hou hierbij
steeds rekening met de mensen rondom jou en hou voldoende afstand.
Fysieke menukaarten zijn beschikbaar, maar raadpleeg bij voorkeur de menukaart op je eigen telefoon via
onze website.
We vragen om bij voorkeur elektronisch te betalen. Ontsmettingsgel is aanwezig aan de kassa.

RESERVATIES
Reserveren is niet verplicht, maar we raden het wel aan. Dit kan eenvoudig via de website. Voor groepen
groter dan 6 personen vragen we wel te reserveren (max. 10 personen per tafel).

TAKE-out
De dranken, soep en taarten op onze menukaart kunnen meegenomen worden. Gelieve in de voorziene
wachtzone te wachten tot je bestelling klaargemaakt is. Je kan je bestelling ook op voorhand telefonisch
doorgeven.
TOILETBEZOEK
Het toilet is alleen toegankelijk voor klanten die ter plaatse eten en wordt regelmatig tijdens de dag
schoongemaakt en ontsmet. Ontsmettingsgel wordt ter beschikking gesteld in de toiletruimte.
Er kan slechts 1 persoon in de toiletruimte aanwezig zijn. Gelieve indien nodig even te wachten in de
voorziene wachtzone.

Tot Snel in Soep&Zoet! Samen sterk tegen corona.

