Corona informatie
Reserveren Restaurant







Reserveren kan enkel telefonisch vanaf 2 dagen op voorhand (vanaf 9 uur) en dit enkel
voor lunch of diner. NIET voor tea-room
Voor lunch & diner werken wij in 2 shiften tijdens de weekends en feestdagen:
Middag: 1e shift aankomst tussen 12u-12u30 / Avond: 18u
Middag: 2e shift aankomst tussen 13u30-14u00/ Avond: 20u
Maxim 4 personen per tafel (behalve als de gezinsbubbel groter is bijvoorbeeld 2
volwassenen (ouders) en 3 kinderen)
Sluitingsuur is 22 uur. Gelieve dit te respecteren.
Enkel onze terrassen zijn geopend (pomp, pergola, tuin en piste). In geval van regen is er
dus geen mogelijkheid om binnen te komen zitten.

Coronamaatregelen restaurant






Masker dragen is verplicht voor volwassenen en kinderen boven de 12 jaar. Dit tot u
neerzit aan tafel. Indien u zich moet verplaatsen naar de speeltuin of toilet dient u ook uw
masker te dragen
Ontsmetten van de handen bij aankomst
Al onze tafels staan 1.5m uit elkaar of er zijn schermen tussen de tafels geplaatst waar dit
niet mogelijk was
De toiletten worden steeds gepoetst en ontsmet door onze toiletdame

Speeltuin & minigolf





Buitenspeeltuin, springkasteel en minigolf zijn geopend. Binnenspeeltuin blijft
voorlopig gesloten.
Ouders zijn toegelaten op de speeltuin mits dragen van masker en afstand houden van
anderen
Minigolf is open van 10u00 tot 19u30 ZONDER reservatie. Eigen bubbel per terrein
toegelaten.
De golfballen en golfstokken zijn ontsmet.

Hotel







Maak alvast zonder zorgen uw reservering voor 2021. In geval van verplichte sluiting door
de overheid wegens Covid 19 wordt uw voorschot volledig terugbetaald (indien reeds
afgenomen van uw kredietkaart). Indien u zelf besmet bent met Covid 19 kan u annuleren
mits het voorleggen van een bewijs van Covid 19 van de dokter.
Zoniet gelden onze normale annulatievoorwaarden (zie website hotel)
Spreien en sierkussens zijn verwijderd
Alle schakelaars, klinken en contactpunten worden steeds ontsmet
Elke dag vragen wij om uw keuze door te geven van ontbijt zodat wij aan al uw wensen
kunnen voldoen de volgende ochtend
Het ontbijt wordt geserveerd in de pergola bij slecht weer en het terras aan de straatkant bij
mooi weer.
Bedankt voor jullie begrip!

