HEROPENING ’t SCHIPKEN
Lieve klanten,
Na een verplichte sluiting van drie maanden hebben we eindelijk groen licht gekregen
om ons restaurant opnieuw te openen. De zaak is corona-proof om jullie zo veilig
mogelijk te ontvangen zodat jullie zonder zorgen kunnen genieten.
Zoals eerder aangekondigd heropent ’t Schipken de deuren op vrijdag 12 juni 2020
om 17uur.
Omdat het nog niet mogelijk is om op volle capaciteit te draaien hebben we besloten ook
de take-away dienst te blijven aanbieden. Om dit praktisch haalbaar te maken is de
take-away kaart hetzelfde als deze in het restaurant. Enkel wie in het restaurant
komt eten zal ook de keuze hebben om een steak te eten (zie onze menukaart).
Door de verminderde capaciteit is het verplicht om vooraf te reserveren. Hierdoor
hebben we ook beslist om twee shiften te voorzien ’s avonds:
Ø Eerste shift van 17u30 tot 20uur
Ø Tweede shift van 20u15 tot…
PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Hieronder nog enkele praktische afspraken:
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1,5 meter tussen de tafels
alles ontsmet en klaar voor gebruik
handen ontsmetten bij aankomst (wordt door ons voorzien)
verplaatsen in het restaurant enkel toegestaan om naar het toilet te gaan
naar buiten gaan om te roken of een babbeltje slaan aan een andere tafel is niet
mogelijk
kinderen moeten ook aan tafel blijven zitten
maximum 10 personen per tafel
respecteer de afstand van 1,5 meter tussen elkaar
gemaakte afspraken respecteren
annuleren indien belet of bij ziekte, dit voor uw en onze veiligheid
AANGEPASTE OPENINGSUREN

Ø Maandag vanaf 12uur
Ø Dinsdag vanaf 12uur
Ø Woensdag gesloten
Ø Donderdag gesloten
Ø Vrijdag vanaf 17uur
Ø Zaterdag vanaf 17uur
Ø Zondag vanaf 12uur
(verplichte sluiting om 01uur)
tussen 14uur en 17uur geen eten te verkrijgen wegens voorbereidingen voor ’s avonds
en de take-away-bestellingen. IJsjes en pannenkoeken zijn uiteraard wel verkrijgbaar.

