CORONA-AANPASSINGEN
1,5

1,5 METER AFSTAND NAAR IEDEREEN

Houd afstand naar andere gasten én naar ons personeel. Verkouden of koorts?
Ander keertje terug komen graag! Handen desinfecteren bij binnenkomst

BINNEN ZITTEN? WACHT U BIJ HET DRESSOIR
VOOR DE ENTREE A.U.B.

Er zijn veel ingangen hier. Via hoofdingang of openslaande deuren naar de Brasserie, via balkon naar de
Opkamers, via de trap naar beneden aan de achterzijde naar Pothuys.
U bent alleen welkom op reservering. Wij wijzen u uw tafel én de juiste ingang. Jas kunt u bij uw tafel
houden. Mensen die slecht ter been zijn kunnen gewoon via de hoofdingang.

BUITEN ZITTEN? NEEMT U PLAATS AAN EEN NIET
GERESERVEERDE TAFEL.

Hier nemen we uw reservering door. Indien mogelijk en gewenst krijgt u een andere tafel. Als het niet
druk is kunt u zich ook melden bij een van de dressoirs buiten.

BESTELLEN ÉN AFHALEN BIJ DE
DIVERSE DRESSOIRS

Op alle terrassen én in alle publieksruimten staat een dressoir of ‘barmeubel’. Gelieve hier uw
bestellingen te plaatsen als wij niet bij uw tafel kunnen komen. Uw consumpties kunnen hier ook op
geplaatst worden, maar dan krijgt u een seintje. Aan u de vraag dan zelf uw consumpties hier af te
nemen. Zeer gewaardeerd wordt het als u de vuile vaat weer op het dressoir wilt plaatsen. Uiteraard
kunnen wij ook na uw vertrek de tafels afruimen!

GELIEVE DE BAR HELEMAAL NIET TE BENADEREN
De bar en de keuken zijn het hart van alle looplijnen van ons personeel. Corona maakt niet bepaald
gastvrij, maar we kunnen helaas niet werken als u zich daar ook bevindt.

EENRICHTINGSVERKEER

Gelieve ons personeel voorrang te verlenen, ook gelden voor hen aangegeven looprichtingen niet, onze
excuses!

WC

TOILETGEBRUIK
-

Zie instructies bij de ingang van de toiletten
NB. Kinderen tot en met12 jaar moeten vergezeld van een volwassene naar het toilet.

Dank voor uw medewerking!
Het Parkhuys Rosarium team

