WELKOM BIJ DE FONTEIN!
Wat ongelofelijk fijn dat we jullie weer mogen ontvangen. Wij hebben ons best
gedaan om een systeem te verzinnen waardoor jullie op een ontspannen, veilige
manier te gast kunnen zijn bij ons. Om te zorgen dat we er samen een mooie zomer
van kunnen maken hebben we enkele spelregels opgesteld. Dan houden we het
samen gezellig en gezond.

Het terras is geopend zonder reservering,
maar...
Wil je komen zitten bij ons, dan vragen
we je om te wachten bij de ontvangsttafel
aan de ingang van het terras.
Hier wordt je door een medewerker ontvangen en na de RIVM check naar je plek
gebracht.
We hebben minder zitplaatsen dan je van
ons gewend bent en vol is dan ook vol.
Meubilair en toiletbezoek
Het gehele terras is ingericht op
1,5 meter.
Schuif niet zelf met stoelen of tafels,
maar volg de instructies van onze medewerkers.
De rij voor de toiletten is buiten, er mag
niet in het portaal gewacht worden.

Niet onnodig blijven staan
Hoe fijn het ook is om elkaar weer te ontmoeten, houd rekening met elkaar.
Heb je je bestelling opgehaald, ga dan
weer op je plek zitten.
Zo blijven we op een veilige afstand van
elkaar en zorgen we samen dat we jullie
mogen blijven ontvangen.
We doen dit samen
Deze situatie is nieuw voor iedereen, ook
voor ons.
Wees begripvol en volg de aanwijzingen
van onze medewerkers. Weet dat wij ons
uiterste best doen om deze unieke situatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Opmerkingen horen we graag direct, dan
kunnen we kijken wat we kunnen aanpassen.

Bestellen op het terras
Wil je iets eten of drinken, plaats je bestelling via de QR code op tafel.
Haal je bestelling af bij de buitenbar onder vermelding van je tafelnummer.
Laat je afwas achter bij de opruimtafels
bij vertrek, dan kunnen onze medewerkers ook veilig blijven werken.

Alvast bedankt voor je medewerking en een gezellig bezoek aan de Fontein gewenst!

Rik, Lonneke en team Fontein

