AANGEPASTE OPENINGSUREN
(vanaf dinsdag 09/06/2020)
————————————————————————

MAANDAG:
GESLOTEN
DINSDAG
Winkel: 10u tot 14u / Wijnbar: GESLOTEN

WOENSDAG:
Winkel: 10u tot 18u / Wijnbar: GESLOTEN

DONDERDAG:
Winkel: 10u tot 18u / Wijnbar: GESLOTEN

VRIJDAG:
Winkel: 11u tot 21u / Wijnbar: 12u tot 21u

ZATERDAG:
Winkel: 11u tot 21u / Wijnbar: 12u tot 21u

ZONDAG:
GESLOTEN
————————————————————————

Voorlopig werken we in onze wijnbar ook met
een AANGEPASTE MENUKAART.
————————————————————————

BIJ WINES & BITES DOEN WE BEROEP OP
UW BURGERZIN!

UPDATE COVID-19 MAATREGELEN
° Mondmasker verplicht bij binnenkomst en voor alle
verplaatsingen in de winkel. Aan tafel mag u het mondmasker
afzetten.

° Reserveer zoveel mogelijk met uw eigen bubbel.
° Per tafel dient er van tenminste 1 persoon de contactgegevens
doorgegeven te worden (deze gegevens worden na. 2 weken
vernietigd en mogen NIET gebruikt worden voor andere doeleinden
dan eventuele contacttracing.

° Ontsmet uw handen bij binnenkomst
° Denk aan de 1,5 meter! Voor uw veiligheid en die van anderen.
° Wilt u enkel iets drinken? Dan hoeft u niet te reserveren. Wel
vragen wij u om de contactgegevens achter te laten van minstens 1
persoon van uw gezelschap. Hierdoor kunnen we (in het slechtste
geval) u contacteren wanneer dit nodig moest zijn.

° Wilt u iets eten in onze wijnbar? Dan is reserveren VERPLICHT.
We willen u dan ook vragen om u strikt aan het gereserveerde
tijdsblok te houden!

° Wacht bij binnenkomst tot wij u een plaats aan tafel geven. Dit
om de 1,5 meter afstand optimaal te kunnen respecteren!
Jassen dient u zelf weg te hangen op de daarvoor aangewezen
plaatsen.

° Zittend consumeren is VERPLICHT. Beperk dus uw
verplaatsingen in de wijnbar.
Mogen wij u dan ook vragen om zich hier aan te houden.
Enkel op deze manier kunnen we uw en onze veiligheid het beste
waarborgen en samen weer mooie wijnmomenten creëren, alleen
een beetje anders dan anders.

