Yes< we mogen weer!
(maar helaas nog niet op de manier die
u van ons gewend bent)

Vanaf 1 juni mogen we u weer ontvangen bij Pannenkoekenhuis Pluk.
Weliswaar niet in een normale maar in een aangepaste setting met een groot aantal
voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Hieronder onze tijdelijke spelregels:
RESTAURANT
- We mogen slechts 30 gasten ontvangen in ons restaurant.
– Maximaal 2 personen aan 1 tafel tenzij het om 1 huishouden gaat met meerdere personen.
– Indien het niet om 1 huishouden gaat geldt, bij meer dan 2 personen de 1,5 meter regel.
– Uitsluitend op reservering, met vaste eindtijden van uw reservering.
– Heeft u corona gerelateerde klachten? dan ontvangen we u graag op een ander moment.
TERRAS
– Maximaal 2 personen aan 1 tafel tenzij het om 1 huishouden gaat met meerdere personen.
– Indien het niet om 1 huishouden gaat geldt, bij meer dan 2 personen de 1.5 meter regel.
– Buiten nemen we reserveringen aan,
Uitsluitend op de dag zelf ivm de onvoorspelbare weersveranderingen.
– Er is geen garantie dat u van buiten naar binnen kunt verplaatsen bij eventuele
verslechterende weersomstandigheden.
– Er mogen geen tafels verschoven worden.
– U kunt niet gelijktijdig binnen en buiten een tafel bezet houden.
ALGEMENE REGELS
– Houd afstand van elkaar en van onze medewerkers,
en houd ook op het toilet voldoende afstand.
– Denk aan de veiligheid van onze medewerkers en probeer ten alle tijden lichamelijk
contact te vermijden, geef hen daarom genoeg ruimte bij het uitserveren van
eten en drankjes.
– We kunnen u pas bedienen wanneer u van het triageformulier alle
gezondheidsvragen met ‘NEE’ heeft kunnen beantwoorden.
– Loop niet onnodig rond in het restaurant en op het terras.
– Respecteer de eindtijd van uw reservering.
– U mag wel later plaatsnemen dan de begintijd, de eindtijd blijft echter hetzelfde.
– Respecteer onze aangepaste tijdelijke regels a.u.b.
Heb begrip en geduld, het is een uitzonderlijke situatie die zich nu voordoet.
We hopen net als u, dat alles z.s.m. weer naar het oude gaat.
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