Update 28-04-2021 Openstelling Terras

Lieve (terras)gasten van de Oude Brouwerij,
Wij zijn ontzettend blij u te kunnen en mogen verwelkomen in De Oude Brouwerij .

Gelukkig mogen wij u weer op ons terras ontvangen.
Helaas zullen wij nog steeds de ambiance van De Oude Brouwerij moeten invullen naar wens van
onze overheid. Lekker gezellig met z’n allen met een hapje en een drankje samen kluiten, is er nog
steeds niet bij! Laten we ondanks alles positief blijven en genieten van alles wat wel mogelijk is:

Onze spelregels voor de openstelling van ons terras m.i.v. 28 april 2021
Door de verwachte drukte, variabele aanloop van gasten en onvoorspelbare
weersomstandigheden is het reserveren voor een terrasbezoek bij ons alleen terplekke bij
aankomst mogelijk. Op basis van beschikbaarheid zullen de medewerkers u een tafel toekennen.
Alleen zo houden wij het overzicht en de handhaving goed onder controle. Vooraf telefonisch of
per e-mail reserveren voor het terras is helaas niet mogelijk. Wij vragen voor uw begrip.
•

Vanaf 10:00 tot 12:00 is er koffie en vlaai (en andere drankjes) To Go verkrijgbaar.

•

Het terras is geopend van 12:00 tot 18:00 uur
o Bij aankomst registreren verplicht.
o Max. 2 gasten per tafel of meerdere personen uit 1 huishouden (1 adres)
o Draag een mondkapje totdat u aan tafel zit !
o Alle drankjes en gerechten worden aan tafel geserveerd.
o Aparte lunchkaart; lunchgerechten verkrijgbaar van 12:00 tot 16:00 uur.
o Tijdens verplaatsingen voor toiletbezoek en (binnen) afrekenen is het dragen van
een mondkapje verplicht, ook BUITEN op het terras !
o Uiterlijk afrekenen tot 17:45 uur, terras verlaten.
o Om 18:00 mogen er geen gasten meer op het terras aanwezig zijn.

•

Tot 17:00 uur kunt u (hoofd)gerechten bestellen van onze aparte togo-kaart om deze
vervolgens af te halen tussen 17:15 uur en 17:45 uur. Consumptie moet elders geschieden
en mag niet op ons terras of elders op ons terrein.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip namens Mark Rutte,
Gastvrije groet van Familie van Houtem en het hele team van De Oude Brouwerij.

