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DIT DOEN WIJ VOOR U
voor uw en onze gezondheid en veiligheid

• Wij plaatsten extra handontsmettingsproducten. Was uw handen veelvuldig met water en zeep
• Volg aub de richtlijnen op de affiches
• Onze vrijwilligers dragen mondmaskers bij de bediening
• Wij geven elkaar geen handen, noch zoenen of knuffels
• Wij garanderen een ontsmette tafel en zitplaats
• Wij hebben het aantal plaatsen verminderd om een veilige afstand te garanderen
• Bij de ingang aan de groene poort en ingang museum-K-Fé kan je de drankenkaart raadplegen.
Enkel op aanvraag krijgt u een ontsmet drankenkaart. Wij leggen geen drankenkaart op de tafels
•

De bediening gebeurt aan de tafel

• Wij ontsmetten op regelmatige tijdstippen ons sanitair, de vloeren en de deurklinken
• De keuken werktafels worden na iedere service desinfecterend behandeld
• Wij poetsen en desinfecteert elke avond alle vloeren, sanitaire installaties, toestellen, toog en
werkoppervlakken.
• Onze glazen gaat door een HACCP machine met voldoende warm spoelwater. De propere afwas
wordt door 1 keukenlid steeds naar de propere zone teruggebracht
• Alle handwasgels in de toiletten zijn vervangen door antibacteriële handzepen
• Onze werkploeg streeft naar een gesloten bubbel
• Personeel dat zich ziek voelt blijft thuis en gaat naar de dokter voor een diagnose
• Maar ook wat u in De Zilverreiger belangrijk vindt inspireert ons om nog efficiënter en aangenamer
te werken. Als u een leuke tip hebt laat het ons dan aub weten.
Alleen tegen de witte pluisjes op het terras, afkomstig van de donsachtige zaden van de populier en
de wilg of vruchtjes van de paardenbloem kunnen wij niets beginnen. Zulke pluisjes zijn niet allergie
verwekkend. Tegen eind juni verdwijnen ze opnieuw.

Open: dinsdag en zondag van 10 tot 18 uur, woe-, don- en zaterdag van 13 tot 18 uur.
Maandag en zondag gesloten

