
Wij willen U er graag op attenderen dat het niet mogelijk is om uw betaling te voldoen met een creditcard. 
Betalen is mogelijk via Pin, Maestro en contant. Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 

 

 

Hotel - Restaurant 

De Oude Brouwerij 
Anno 1782 

 

  
I.v.m. de beperkingen van de corona-crisis voeren wij 

een vanaf 1 juni een beperkte menukaart voor lunch en diner. 

Naar mate wij weer meer mogen en kunnen wordt het aanbod 

uitgebreid. Wij vragen voor uw begrip. 

 

Familie van Houtem en het hele team 

heten U van harte welkom. 

  



Bezoek aan ons Restaurant / Terras / Brasserie  vanaf 1 september 

Lieve gasten van de Oude Brouwerij, 

Wij zijn blij dat wij u alweer een tijdje IN en OM  De Oude Brouwerij mogen ontvangen !  

Het nieuwe werken en verblijven vraagt zowel van ons team als van u de nodige aanpassingen waar iedereen 

inmiddels alweer een beetje aan gewend is. Natuurlijk zullen zowel u als wij ook nog wel eens de fout in zal gaan. 

Zowel het team als de bezoekers van De Oude Brouwerij moeten zich houden aan de regels om voor elkaars 

gezondheid te waken.  Wij vragen hiervoor geduld en begrip zodat wij u zo “traditioneel” mogelijk en gastvrij kunnen 

ontvangen in en om ons bedrijf. 

Belangrijk ! 

Als u De Oude Brouwerij bezoekt conformeert u zich aan de richtlijnen van het RIVM en aan die van ons bedrijf. U 

verklaart tevens dat u geen gezondheidsrisico vormt (verkoudheid, griepklachten, koorts, coronasymptomen) voor 

onze medewerkers en andere bezoekers van De Oude Brouwerij. Indien deze regels niet nageleefd (kunnen) worden, 

hebben wij het recht en plicht u de toegang tot ons bedrijf en terrein te ontzeggen.  

Wij hebben er over nagedacht hoe wij zoveel mogelijk gasten in de gelegenheid kunnen stellen De Oude Brouwerij te 

bezoeken. Vandaar dat ‘een tafel reserveren’ veranderd is !  Om te kunnen eten en drinken in ons a la carte 

restaurant en als verlengstuk van dit restaurant op ons gezellig ‘buiten-terrasrestaurant’, is het VERPLICHT om vooraf 

te reserveren. 

Wij werken inmiddels niet meer met tijdblokken, maar wij houden wel een schema bij zodat niet alle gasten 

tegelijkertijd aanwezig zijn. Zo kan het best zijn dat wij vragen om iets vroeger of later te komen zodat er voldoende 

spreiding in het verloop van het aantal mensen op de vloer is. Hou u dan ook strikt aan het afgesproken tijdstip ! 

Aandachtspunten: 

 Verplicht vooraf RESERVEREN bij voorkeur telefonisch, Tel: 043 455 1636 

 Registreer uw bezoek bij de ingang via een formuliertje, Mark Rutte en het Kabinet zijn u dankbaar. 

 Kom op tijd ! Hou u aan het afgesproken tijdstip. 

 Het keukenteam neemt tot 20:00 uur uw bestelling in ontvangst. 

 Terrasreserveringen kunnen bij weersveranderingen niet gegarandeerd naar binnen verplaatst worden i.v.m. 

het beperkte aantal tafels binnen op 1,5 mtr afstand. 

Restaurantbezoekers komen binnen via de achteringang van het restaurant, u gaat vanaf de openbare weg, langs de 

ingang van Magazijn 51, over de parkeerplaats via de serre naar binnen. 

Op ons beschermd binnenplaatsterras, waar u een drankje, koffie en vlaai en de lunch kunt gebruiken, wijzen de 

medewerkers u op drukke dagen een tafel toe. De beschikking over de tafel gaat gepaard met de aard van de 

consumptieve besteding, bij ruime toestroom proberen wij samen tot een oplossing te komen zodat de tafels 

meerdere keren bezet kunnen worden. 

Samen hebben wij de verantwoording zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. Indien u niet wenst dat onze 

medewerker(s) de bestelling aan tafel serveert en vervolgens weer gepaste afstand neemt, geef dit dan even aan, 

dan serveren wij middels een trolley/bijzettafel. 

Tot Gauw, er is weer leven in De Oude Brouwerij !  


