Een bezoek aan Bijzonder is:
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In tijden van Corona mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Toegestaan met maximaal 2 personen per reservering. Meer personen mogelijk
tenzij uit één huishouden.
Enkel in ons restaurant mogelijk op reservering.
Op reservering mogelijk in de volgende tijdslots*:
Voor ontbijt mogelijk in het weekend tussen 9:30u en 12:00u in 75 minuten
Voor lunch mogelijk tussen 12:00u en 16:00u, in 75 minuten.
Voor koffie en taart momentjes mogelijk tussen 15:00u en 17:00u, in 45 minuten.
Voor diner mogelijk in vroeg dineren van 18:00u tot 20:00u en laat dineren van
20:00u tot 23:00u. Bij volzette boeking is tafelen tussen 17:00u-18:00u
bespreekbaar. Neem hiervoor contact met ons op.
Op ons terras ook spontaan mogelijk. Wij begeleiden jou naar je tafel.
Ook mogelijk als take out voor thuis, in het park en als picknick. Wij gaan
vooralsnog niet meer bezorgen. Afhaal is online te boeken via onze website.

Van ons kun je verwachten dat wij:
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Een strikt hygiëne beleid voeren en alleen met een ‘gezond’ team werken.
Jou naar je gezondheidstoestand moeten vragen bij binnenkomst.
Jou aan de deur ontvangen en je naar je gereserveerde tafel begeleiden.
Zo veel mogelijk afstand hanteren tot jou en tussen jou en andere gasten. Jij en
je gezelschap zitten 1,5meter verwijderd van ander gezelschap.
Waar nodig mondkapjes tijdens ons werk.
Desinfectiemiddelen aanreiken om je handen te desinfecteren.
Wij ons uiterste best doen om een veilig restaurantbezoek voor jou te creëren.
Dit kunnen we alleen samen realiseren. Wij kunnen er geen garanties voor
geven.

Wij verwachten van jou dat je:
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Ons niet bezoekt als je verkouden bent, griepklachten of koorts hebt.
Je aan het gereserveerde tijdslot houdt en op tijd komt.
1,5meter afstand hanteert tot de andere gasten.
Altijd onze aanwijzingen opvolgt en onze regels respecteert.
Bij binnenkomst je handen desinfecteert. Je vindt desinfectie bij de deur.
Na het toiletbezoek grondig je handen wast en droogt.
Zoveel mogelijk deuren openmaakt met je elleboog.
Alleen contactloos via pin of mobiel betaalt. Wij accepteren geen cash geld.
Niet met ons in discussie gaat over de maatregelen en de rust bewaart.
Ons niet bezoekt als je je door dit virus niet veilig voelt en denkt binnen de
risicogroep te vallen.

*Wij zullen flexibel omgaan met deze tijdslots op momenten dat de drukte het toe laat. Dit betekent dat je mogelijk toch iets langer
mag blijven zitten als er geen nieuwe reserveringen zijn.
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