♥ SPELREGELS TIJDENS CORONA

WELKOM TERUG
Welkom terug! Vanaf 1 juni zijn onze deuren weer open.
Wat vinden we het ontzettend fijn u weer als gast te mogen ontvangen. We zien uit naar uw komst
en staan te trappelen om u weer te laten genieten bij Om de Dobben. Vanwege het corona-virus
willen we dat voor uw en onze gezondheid zo verantwoord mogelijk doen. Daarom hebben we
maatregelen getroffen en zijn er een aantal nieuwe 'spelregels'.

1. BASISREGELS

2. TIJDEN & RESERVEREN

- Binnen zijn er max.30 gasten (dus excl. personeel).
- Vooraf doen we een checkgesprek om in te schatten of
een bezoek risico’s oplevert.
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Uitzondering:
↳ mensen die een gezamenlijke huishouding vormen
↳ tweetallen
- Geef elkaar de ruimte om veilig te kunnen genieten
en werken en volg de aanwijzingen van ons team op.
- Volg de algemene richtlijnen van het RIVM.
- Bij binnenkomst handen desinfecteren.
- Betaal het liefst contactloos of met pin.

We zijn alle dagen geopend, behalve op maandag. Omdat
er maximaal 30 gasten tegelijk binnen mogen zijn, werken
we op vrijdag t/m zondag in twee shifts.
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BINNEN OF BUITEN AAN TAFEL
Met 2 personen? Dan kunt u samen aan 1 tafel.

Met meer dan 2 personen uit dezelfde huishouding?
Dan kunt u samen aan 1 tafel.

Meer dan 2 personen, maar niet uit dezelfde
huishouding? Dan hanteren we 1,5 meter afstand
tussen de gasten.
Al onze tafels staan minimaal 1,5 meter uit elkaar. U wordt
bediend op 1,5 meter afstand of met een bedieningstrolley.

SPEELTUIN ALLEEN VOOR KINDEREN
We kunnen nu helaas geen ouders/volwassenen in
de speeltuin toelaten. De speeltuin is toegankelijk
voor kinderen die daar zelfstandig kunnen spelen.

van 11.00 - 17.00 uur (koffie/thee met gebak,
lunch en borrel)
van 10.00 - 22.00 uur (koffie/thee met gebak,
lunch, borrel en diner)
↳ lunchen tussen 11.00 - 15.00 uur
↳ dineren tussen 17.00 - 22.00 uur
van 10.00 - 22.00 uur (koffie/thee met gebak,
lunch, borrel en diner)
↳ lunchen tussen 11.00 - 15.00 uur
↳ dineren in een van de volgende tijdvakken
� 16.30/17.00 - 19.00 uur
� 19.15/19.45 - 22.00 uur

RESERVEREN?
Ja! Het liefste in alle gevallen. Dat maakt ons werk
makkelijker en u bent zeker van een tafel.

BINNEN

Reserveren? Ja! Mocht er nog plaats zijn, dan
kan reserveren bij de deur ook.

TERRAS

Reserveren? Niet verplicht, maar wel aan te
raden als u zeker wilt zijn van een plekje.

Wilt u reserveren?
• telefonisch: 0511-227800 / 06-28362538
• email: info@omdedobben.nl
• aan de deur (graag wachten bij deur)
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