
Veilig 
genieten 
bereiken we
samen.

Contactpunten worden regelmatig 
extra gedesinfecteerd.

We bieden desinfectiemiddelen aan en we maken 
contactpunten in Het Café extra vaak schoon.

Houd 1,5 meter afstand,
zoals gewoonlijk.

Op deze plek is het moeilijker afstand houden. 
Deel met elkaar hoe je dit toch samen bereikt.

Volg de pijlen
voor de juiste looprichting.

Bent u iets vergeten? Volg de route opnieuw 
in de aangegeven looprichting.

Onze medewerkers zijn
extra getraind.

We informeren u graag over onze hygiëne, 
voedselveiligheid en allergenen.

Heeft u nog 
een vraag of wens?

Onze guest wellness host beantwoordt 
deze graag.

We desinfect contact points
extra regularly.
In Het Café we clean contact points regularly 
and we offer disinfectants. 

Keep 1.5 meters distance,
as usual.
In some places it is more difficult to keep distance. 
Openly discuss how you can achieve this together. 

Follow the arrows
along the indicated walking direction.
Forgotten something? Please follow the route 
along the indicated walking direction again.

Our staff have received
extra training.
We are happy to inform you regarding 
hygiene, food safety and allergens. 

Any further questions 
or requests?
Our guest wellness host is 
happy to assist you. 

Team up to
enjoy safely.



Online 
bestellen
en betalen.
Voor uw veiligheid en die van onze 
medewerkers, werken wij met online 
bestellen- en betalen. Scan de QR-code 
met uw smartphone en volg de stappen 
op onze bestelsite. Nooit eerder gedaan? 
Onderstaand vindt u een stappenplan! 

For your- and our staff’s safety, we work 
with a system in which you can order 

and pay online. Scan the QR-code with 
your smartphone and follow the steps on 
the website. First time? Follow the steps 

below! 

Order 
and pay 

online.

Scan de QR-code met de QR-
scanner op uw smartphone. Geen 

scanner op uw telefoon? Download 
een QR-scanner app in de Apple 

Store of Google Play.

Scan the QR-code with a QR-
scanner on your smartphone. No 

scanner on your phone? Download a 
QR-scanner app in the Apple Store or 

Google Play.

Voer uw bestelling in. Bekijk onze 
online menukaart en maak een 

keuze. 

Put in your order. Have a look at our  
onilne menu and select your items. 

Reken online af. Gemakkelijk met 
iDeal of Credit Card. 

Pay online. Easily with iDeal or 
Credit Card. 

Haal uw bestelling op. Uw 
bestelling wordt op een doorgeef-

vlak geserveerd naast uw tafel.

Collect your order. Your order will 
be served on a transfer area next to 

your table.

Geniet veilig van uw bestelling! 

Enjoy your order safely!

Klaar om te gaan? Plaats uw 
plateau in de kar. 

Ready to go? Leave your tray on 
the cart.

Dank u wel en tot ziens! Thank you and goodbye!


