= WAT LEUK DAT JE ER BENT! =
Samen zorgen we er voor dat iedereen kan genieten van een mini vakantie bij NON.
Daarom hebben we met elkaar een werkwijze ontwikkeld zodat iedereen zich helemaal comfortabel voelt
en weet waar hij/zij aan toe is. Zodra je bij NON bent, ga je hiermee akkoord en respecteer je dit.

NON IN & OUTS
o
o
o
o
o
o

Reserveren is verplicht. Dit kan je gezellig doen via onze NON site tot 30 minuten voor arrivé
Om jullie allemaal gezellig te mogen ontvangen, werken we met tijdslots van 1,5 uur. We vragen je
de aanvangs- en eindtijd te respecteren.
Is het online volgeboekt? Bel ons ons gerust! Dan kijken we even gezellig met je mee.
Voor het terras kan niet gereserveerd worden. Is er buiten een plekje vrij? Natuurlijk mag je daar
plaatsnemen!
Je bij ons langskomen met maximaal met 2 personen als je geen huishouden bent
Vanaf 3 personen kan je alleen komen als je samen een huishouden bent

WELKOM IN ONZE BAR
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Zodra je binnenkomt vragen wij je eerlijk antwoord te geven of je kortademig bent, hoest of
verhoging hebt.
Bij het binnekomen ook graag je handen desinfecteren, zodat we met elkaar erop kunnen
vertrouwen dat we allemaal fijne schone handen hebben als we binnen zijn.
Op tafel staat ook voor iedereen een desinfectie pompje. Zodat je evt. tussendoor je helemaal
comfortabel kunt voelen door je handen te reinigen, en je daarvoor niet naar het toilet hoeft te
lopen. Je kunt dus gewoon gezellig verder kletsen!
Onze NONNEN bezorgen jullie graag een gezellige mini vakantie, daarom leggen we jullie alle in &
outs uit aan tafel en creëren we een comfortabele omgeving.
Wil je tussendoor nog wat lekkers bestellen? Of heb je een vraagje? Zwaai gerust naar een van de
NONNEN!
Via de zwarte bijzettafel serveren wij al onze dranken uit, het eten serveren wij wel aan tafel. Na
gebruik plaats dan gerust de borden en ander servies op de bijzettafel, zo hoeven we jullie zo min
mogelijk te storen
Gelieve 1,5 meter afstand houden van elkaar, zodat iedereen zich helemaal comfortabel voelt.
Tenzij je natuurlijk gezellig uit het zelfde huishouden komt, dan mag je gezellig tegen elkaar
aanschuiven.
Om zoveel mogelijk lopen in de bar te voorkomen is de speelhoek er even niet meer. Wij hebben
daarom erg leuke mint groene ‘Speel Baskets’. Geef ons een seintje en wij gaan ‘m voor je pakken!
Ps. Wil je wel voor gebruik alle handen van alle tafelgenoten (incl. kids) desinfecteren? Bedankt!
ROUTINE
Voordat wij de lekkerste koffie, broodjes & taart gaan maken, checken de NONNEN bij elkaar aan
het begin van de dienst op de goede gezondheid. Zo kunnen we jou helemaal in de watten leggen.
Betalen doen we zoveel mogelijk aan tafel en natuurlijk worden pinautomaten na gebruik van de
toetsen schoongemaakt
Dat geldt ook voor de tafels en stoelen, zodat als plaats neemt dat je zeker weet dat alles helemaal
fris is.
Deurklinken / handvatten maken we daarom ook om de 30 minuten schoon en checken we
regelmatig de toiletten
Binnen is er maximaal 1 wachtplek binnen voor onze Take Away gasten. Ben je samen? Wacht dan
eventjes buiten. Anders wordt het binnen te druk & kunnen we geen 1,5 meter waarborgen

