Beste gasten,
Om uw bezoek soepel, en volgens de geldende maatregelen te laten verlopen hebben we een
protocol opgesteld. Gelieve dit zorgvuldig door te nemen.
- Reserveren is verplicht, dit kan ook aan de deur, maar dan heeft u kans dat er geen
plek meer is.
- De openingstijden waar we aan moeten houden zijn vanaf 12:00 tot maximaal 18:00.
Dit betekent dus dat om 18:00 het terras leeg moet zijn.
- Binnen wordt er een mondkapje gedragen.
- Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck met registratie gehouden, vervolgens kunt
u uw handen desinfecteren en wordt u naar uw tafel begeleid.
- Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers
binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl u aan tafel zit.
- De tafels zijn minimaal 1,5 meter verwijderd van elke andere tafel. Wij willen u vragen
deze niet te verschuiven.
- Uiteraard worden tafels en toebehoren gereinigd na elk bezoek.
- Ook de menukaart wordt schoongemaakt na elk gebruik, wilt u toch liever geen menukaart
vastpakken? Gebruik dan de QR-code voor onze online menukaart!
- Volg onze looproute via de pijlen op de grond.
- Wilt u gebruiken van het toilet? Meld het ons.
- Blijf zoveel mogelijk op uw plaats. Als u een vraag heeft stel deze aan het personeel en
loop niet naar de bar.
- Afrekenen aan tafel, loop niet naar de bar.
- Onze werknemers blijven uiteraard thuis als ze klachten hebben, en houden zich aan de
basisregels!
En natuurlijk het meest belangrijke, GENIET!
Bedankt voor uw aandacht,
Team Oesterproeverij Pekaar
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Dear guests,
We have drawn up a protocol to ensure that your visit runs smoothly and in accordance with
the applicable measures. Please read this carefully.
- Reservation is mandatory, this can also be done at the door, but then you have a chance
that there is no place left.
- The opening hours that we must adhere to are from 12:00 to a maximum of 18:00.
This means that the terrace must be empty at 6:00 PM.
- A mouth mask is worn inside.
- Upon arrival, a health check with registration will be held, after which you can disinfect
your hands and you will be escorted to your table.
- If the control meeting has taken place at the reception, employees are allowed to take the
order within 1.5m at the table, serve it out and clear it while you are sitting at the table.
- The tables are at least 1.5 meters away from any other table. We would like to ask you
not to postpone it.
- Naturally, tables and accessories are cleaned after each visit.
- The menu is also cleaned after each use. Would you rather not grab a menu? Then use
the QR code for our online menu!
- Follow our walking route via the arrows on the ground.
- Would you like to use the toilet? Report it to us.
- Stay in place as much as possible. If you have a question, ask the staff and don’t go to
the bar.
- Pay at the table, don’t walk to the bar.
- Our employees will of course stay at home if they have complaints, and adhere to the
basic rules!
And most importantly, ENJOY!
Thanks for your attention,
Team Oesterproeverij Pekaar
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- Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
- Do you currently have a roommate with a fever and / or shortness of breath?
- Haben Sie derzeit einen Mitbewohner mit Fieber und / oder Atemnot?
- Heb je het nieuwe Coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
- Have you had the new Coronavirus and has it been diagnosed in the past 7 days (in a lab)
- Hatten Sie das neue Coronavirus und wurde es in den letzten 7 Tagen diagnostiziert (in
einem Labor)?
- Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
- Do you have a roommate / family member with the new Coronavirus and have you had
contact with him / her in the past 14 days while he / she still had complaints?
- Haben Sie einen Mitbewohner / ein Familienmitglied mit dem neuen Coronavirus und hatten
Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit ihm / ihr, während er / sie noch Beschwerden hatte?
- Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
Coronavirus is vastgesteld?
- Are you in home isolation because you have had direct contact with someone diagnosed
with the new Coronavirus?
- Sind Sie zu Hause isoliert, weil Sie direkten Kontakt zu jemandem hatten, bei dem das neue
Coronavirus diagnostiziert wurde?
- Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, ga naar huis
- If one of the questions is answered yes, go home
- Wenn eine der Fragen mit Ja beantwortet wird, gehen Sie nach Hause
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