LUNCHEN, DINEREN en BORRELEN is vanaf 1 juni mogelijk bij

Vanaf 1 juni kan je komen genieten van heerlijke STREATFOOD-gerechtjes, burgers en steaks. Er zal
plaats zijn voor maximaal 30 personen, binnen in ons restaurant.

DAGEN 			
TIJDEN 			
EXTRA		

OPENINGSTIJDEN

HOE GAAN WE TE WERK?

woensdag t/m zondag
11.00-22.00 uur
vrijdag & zaterdag tot 01.00 uur

Je moet reserveren voor onze Woeste shifts. Per
shift volgen wij de regels op, die door het R.I.V.M.
zijn opgesteld. Zonder reservering heb je binnen
geen tafel. Je kunt tot 4 personen online reserveren. Vanaf 4 personen moet je telefonisch
reserveren en dit kan enkel als je een
gezamelijke huishouding bent.

EXTRA REGELS TERRAS:
Reserveren voor het terras is niet mogelijk. Het terras is
geopend op woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. Er is geen
garantie dat je van buiten naar binnen kunt verplaatsen, ook niet als
het plotseling begint te regenen. Houd daarom de weersvoorspellingen in de gaten voordat je een bestelling plaatst. Het is niet toegestaan om gelijktijdig een tafel binnen én buiten bezet te houden.
Het is niet toegestaan terrastafels te verplaatsen of tegen elkaar
aan te schuiven. Het is enkel toegestaan op een stoel of bank plaats
te nemen, niet op de stenen muur aan de voorzijde.

WOESTE SHIFTS:
LUNCH				
MIDDAG BORREL

11.00-14.00
14.00-16.45

EARLY DINER		

17.00-19.15

LATE DINER

19.30-21.45

AVOND BORREL

22.00-01.00

vrijdag & zaterdag

WOESTE REGELS:
•
•
•
•

•

Houd afstand van elkaar en onze medewerkers.
Heb je corona gerelateerde gezondheidsklachten?
Dan ontvangen we je graag op een ander moment.
Respecteer de vragen omtrent uw gezondheid van
onze medewerkers.
Toiletten aan de achterzijde zijn voor gasten in ons
restaurant. Toiletten aan de voorzijde zijn voor gasten
op ons terras.
Maximaal 1 persoon gelijktijdig op het heren- of damestoilet.

•
•
•
•
•
•

Loop niet onnodig door de zaak.
Respecteer de eindtijd van uw reservering.
U kunt later dan de begintijd van de shift plaats nemen,
dit heeft geen gevolgen voor de eindtijd van uw shift.
Desinfecteer regelmatig uw handen bij het desinfectiepunt.
Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.
Geniet van je momenten bij WOEST STREATFOOD.

•

Aan één tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het 		
om een gezamelijke huishouding van meer personen gaat.

Ook na 1 juni blijft afhalen mogelijk! Bestellen kan via www.restaurant-woest.nl.

