Update 01-07-2020

Lieve (hotel)gasten van de Oude Brouwerij,
Wij zijn ontzettend blij u (weer) te kunnen en mogen verwelkomen in De Oude Brouwerij .
Onder invloed van een onzichtbare vijand moeten wij helaas een beetje anders te werk gaan dan dat
u van ons gewend bent.
Het nieuwe werken en verblijven vraagt zowel van u als van ons de nodige aanpassingen waar
iedereen nog aan moet wennen en ook wel nog eens de fout in zal gaan. Wij vragen om uw begrip.
Wij staan hier niet met “een fluit en een rode kaart “ en wij gaan er van uit dat u dat ook niet doet.
Wij proberen uw verblijf zoveel mogelijk “traditioneel” te laten verlopen en te genieten en te
ontspannen in de Oude Brouwerij.
Uw verblijf in de Oude Brouwerij willen wij zo aangenaam mogelijk maken en zeker willen wij de
maatregelen van het RIVM en van onze gemeente in acht nemen, dat vragen wij ook van u.














Om gepaste afstand te bewaren en niet iedereen tegelijk in de eetruimte te ontvangen,
vragen wij u om door te geven hoe laat u wenst te ontbijten. Wij serveren het ontbijt aan
tafel.
Om 18.00 uur serveren wij voor het diner halfpension een drie gangen verrassingsmenu
(helaas momenteel geen keuzemenu) met aansluitend, in onze tuin of onze lounges koffie of
thee, waarbij wij rekening houden met dieetwensen en/of iets wat u niet lust, geef ook dit
even door bij het inchecken.
Onze bediening zal zowel het ontbijt als het diner voor u serveren door het eten neer te
zetten/ op te halen en vervolgens gepaste afstand te nemen. Als u er de voorkeur aan geeft
bij het diner het genuttigde op de rand van de tafel af te zetten, dan mag dat natuurlijk.
Onze tuin (gelegen terzijde van het hotel, gazontuin) is geopend voor de hotelgasten.
U mag inmiddels ook weer van ons voor en achterterras gebruik maken.
In de avonduren mag u zeker gebruikmaken van de huiskamers/lounges. Maak een lampje
aan, zet de verwarming op aangenaam en leun achterover. Als u naar uw kamer gaat doet u
het net als thuis, alles uit. Wilt u daarbij een drankje, onze bediening is ter beschikking.
Maak zoveel mogelijk gebruik van uw eigen sanitaire voorzieningen op uw kamer.
Als u het niet prettig vindt dat wij voor kameronderhoud uw kamer betreden, geef dit dan
tijdens het inchecken aan s.v.p. Er wordt dan voor een passende oplossing gezorgd.
In de gangpaden wil het voorkomen dat afstand houden moeilijk wordt, wees zo goed om
eerst even om u heen te kijken en eventueel “voorrang” te verlenen door te wachten.

Indien er dingen niet duidelijk zijn, of indien u ideeën wilt aandragen, praat met ons, wij staan er
voor open.
Gastvrije groet van Familie van Houtem en het hele team van De Oude Brouwerij

