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MED TRATTORIA
Wij gaan weer open!
Lieve gasten,
In de eerste plaats zijn wij ontzettend blij dat jullie weer te
gast zijn; des al niet te min hebben wij natuurlijk een paar
omgangsregels om het voor iedereen veilig te houden. Lees deze
rustig door, en als je vragen hebt went je tot de bediening! We
wensen jullie veel plezier, en natuurlijk eet smakelijk!
Jullie wassen jullie handen of desinfecteren jullie handen bij
binnenkomst.
Wij mogen binnen tot 30 gasten ontvangen en alleen op
reservering.
Mocht je verkouden zijn of heb je griep klachten (of mensen in
jullie huishouden), dan mogen we je helaas niet verwelkomen.
Natuurlijk houden ook wij ons aan de 1,5 meter regel, zowel
binnen als buiten op het terras!
Voor het reserveren hebben wij 2 dinner-shifts: van 17:30-19:15
uur en van 19:30-22:00 uur.
Reserveren verplicht tot maximaal 2 personen per tafel, bij meer
moeten ze aantoonbaar tot hetzelfde huishouden behoren.
Reserveren voor het terras is 's avonds ook mogelijk met dezelfde
regels, bij mooi weer natuurlijk. Echter wel met een beperkt aantal
zitplaatsen en zonder de mogelijkheid als het fris wordt om naar
binnen te gaan. Overdag hoef je tot 17:00 uur niet te reserveren
voor het terras.
Wij desinfecteren vooraf alle tafels, dekken op met handschoenen
en ook bestekzakjes worden met handschoenen gevuld.
Elk half uur wast elk lid van de bediening zijn of haar handen, of
vervangt zijn of haar handschoenen. De keuken desinfecteert elk
uur de werktafels.
Toiletten beneden zijn uitsluitend voor de dames en een persoon
per toilet unit.
Toiletten boven zijn uitsluitend voor de heren.
Onze menukaarten worden na gebruik weggegooid.
Wij serveren uitsluitend water uit gesloten flessen.
Jullie gebruiken regelmatig ons desinfecteer middel.
Onze gastheren en -dames zullen de drankjes en het eten op de
daarvoor bestemde tafels en karretjes zetten. Jullie dienen dit er
zelf vanaf te pakken.
Als de glazen leeg zijn, of u bent uitgegeten zet het dan weer op
de daarvoor bestemde tafels en karretjes.
Heeft u vragen, schroom niet om een het een keertje extra te
vragen! We helpen jullie graag!
Allemaal ongezellige regels , maar samen komen
we er wel uit, en maken we het samen gezellig! Liefs, Team MED

