
BENVENUTO in Osteria Liz 

We zijn zo blij dat we weer (gedeeltelijk) open kunnen! 

Helaas door het COVID-19 en de richtlijnen van het KHN&RIVM die wij dientengevolge moeten 

hanteren gelden een aantal huisregels . Wij zouden het zeer op prijs stellen dat jullie deze even lezen 

en je er vervolgens aan willen houden. 

Wij hopen dat jullie een fijne avond hebben!  

Liefs, Liz 

 

RICHTLIJNEN 

- Wij nemen een beperkt aantal reserveringen aan zodat wij  zeker zijn dat er niet teveel mensen 

bij ons op bezoek komen. Dit zal uitsluitend  per telefoon gedaan kunnen worden en wij zullen 

een controle gesprek houden met u. Dit houdt in dat er gevraagd wordt of u en uw 

tafelgenoten last hebben gehad van Corona en of u in het verleden besmet bent geweest. Wij 

zijn geen zorgmedewerkers, en doen dit liever niet maar dit is verplicht! 

- Na de reservering zullen wij bij binnenkomst vragen of u en uw tafelgenoten nog steeds niet 

ziek zijn geweest of ziek zijn. Daarna wordt u naar uw tafel verwezen, en kunt u zorgeloos 

genieten . 

- Bij binnenkomst zullen wij u vragen om uw handen te desinfecteren met handgel, dit mag van 

uzelf zijn maar wij hebben deze gel ook standaard  staan. 

- Wij hebben looproutes naar het toilet en voor binnenkomst en bij het weggaan. Onze 

medewerkers vertellen u precies hoe en wat en wij kunnen dit op voorhand ook toelichten. 

- Wij zullen proberen om altijd tussen u en ons de afstand van 1,5 meter te waarborgen. Soms 

zal dit niet lukken i.v.m. dranken uitschenken of borden neerzetten. Hoop op uw begrip 

hiervoor. 

- Wij hebben onze tafels zo ingedeeld dat er 1,5 meter tussen de tafels zit. Het is niet de 

bedoeling om zomaar rond te lopen of bij een andere tafel te gaan staan om een praatje te 

maken. Dit uit voorzorg voor onze andere gasten maar ook om de veiligheid van onze 

medewerkers te waarborgen. 

- Bij het vereffenen van de rekening  komen wij naar uw tafel met pin of portemonnee. Het is 

niet de bedoeling om naar de bar of medewerker te lopen, dit om botsingen in de looprouting 

te voorkomen. U kunt bij ons betalen per pin of met contant geld. 

- Daarnaast willen wij u erop attenderen dat de instructies van onze medewerkers leidend zijn.  

Wij vragen  begrip hiervoor. 

- Wij doen ons uiterste best om alles tussentijds te desinfecteren en schoon te houden. 

Veiligheid staat bij ons voorop! 

 

 

Wij wensen u een fijn verblijf en hopen u snel weer te zien!  (nogmaals excuses voor al het 

gedoe!) 


