Wees welkom bij
Wat bieden wij per 1 juni met 1,5 meter afstand?
Bij mooi weer

Bij slecht weer

Terras

Restaurant
Ontbijt, koffie & gebak
Lunch, borrel, diner

Ontbijt, koffie & gebak
Lunch, borrel, diner

Reserveren verplicht
(kan ook aan de deur)
Entree via achterzijde
Juni maximaal 30 pers.
Juli maximaal 100 pers.

Zonder reservering
(met triage)
VOL=VOL
(Dan wachten in de rij)
Bij weersverandering kun je
helaas niet naar binnen

Restaurant

Overdekt terras

Ontbijt, koffie & gebak
Lunch, borrel, diner

Ontbijt, koffie & gebak
Lunch, borrel, diner

Reserveren verplicht
(kan ook aan de deur)
Entree via achterzijde
Juni maximaal 30 pers.
Juli maximaal 100 pers.

Met heaters bij kou
Zonder reservering
(met triage)
VOL=VOL
(Dan wachten in de rij)

Afhalen op de dijk
Vers softijs evt. met topping
Koffies en evt. gebak
Petflesjes frisdrank, blikjes
bier, sandwiches en salades
Afhalen op de dijk
Nuttigen op 'n dijkbankje.
Openingstijden op de site

Take away
Bij slechter weer zullen we
helaas gasten teleur
moeten stellen en daarom
bieden wij dan een takeaway service, zodat u thuis
kunt genieten van onze
smaakvolle lunch- en
dinergerechten.
Af te halen in de drive thru

Routing rondom Hoogeerd:

Beneden, achter het pand, vind je een groot parkeerterrein voor auto’s.
Bezoek je Hoogeerd op de fiets, dan kun je de fiets ook beneden stallen.
Er is daar een mogelijkheid om het toilet te gebruiken.
Restaurantbezoekers kunnen via de poort (achteringang) naar binnen.
Minder valide gasten kunnen via de achteringang de lift gebruiken.
Terrasbezoekers kunnen via de dijkhelling naar het wachtpunt lopen.
Vanuit daar word je geplaceerd.
Wil je liever snel iets drinken of een klein (soft)ijsje, dan kun je langs de afhaal op de dijk.

Reserveer of kom langs
Hotel-Restaurant-Zalen Hoogeerd
Let een beetje op elkaar
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Hotel
Natuurlijk zijn hotelgasten ook van harte welkom bij Hoogeerd. Krijg je familie of vrienden van ver weg
op bezoek dan kunnen zij bij Hoogeerd overnachten. Wij hebben verschillende kamertypes, maar de
mooiste zijn de ruime kamers met Maaszicht en balkon.

Gedragsregels
Graag heten wij jullie (weer) van harte welkom bij Hoogeerd. Jullie gezondheid, die van jullie
medebezoekers en van onze medewerkers staat voorop. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt bij
Hoogeerd om zo optimaal te genieten. Er zijn aangepaste gedragsregels om verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan.
- GEZONDHEIDSCHECK: bij aankomst vragen wij te allen tijde of je gezond bent. Indien je dat
bevestigt, betekent het dat je géén (ook milde!) symptomen hebt van koorts, hoesten,
neusverkoudheid, benauwdheid of geur- of smaakverlies.
- Mocht je (milde) symptomen hebben dan vertrouwen we erop dat je je bezoek aan Hoogeerd
uitstelt.
- Schud geen handen, nies in je elleboog en houdt 1,5 meter afstand.
- Wil je het toilet gebruiken, overleg dan met onze medewerker naar de mogelijkheden.
- Geef elkaar de ruimte en wacht op elkaar. Waar mogelijk geldt éénrichtingsverkeer.
- Laat tafels en stoelen op hun plek staan. Wil je bij elkaar zitten overleg dan even met een
medewerker.
- Volg de instructies van onze medewerkers op.
- Wij vinden de ambiance belangrijk en daarom zal er op gepaste afstand contact zijn tussen gasten
en medewerkers.
- Jouw bezoek aan Hoogeerd is vrijwillig. Door de triage voor elk bezoek waarbij wij erop vertrouwen
dat al onze gasten eerlijk antwoorden en zelf hun verantwoording nemen om verdere verspreiding
van het virus te beperken. Je kunt ons op geen enkele moment aansprakelijk stellen voor jouw
gezondheid.
- Ook rekenen wij erop dat je de geldende wetgeving volgt met betrekking tot maximaal aantal gasten
aan een tafel, verplichting van een zitplaats en groepsvorming opvolgt. Mocht je in overtreding zijn en
beboet worden, dan accepteren wij hier geen enkele aansprakelijkheid voor.
Dank je voor je medewerking.
Wij hopen dat je zorgeloos kunt genieten van jouw verblijf bij Hoogeerd.
Mocht er iets zijn, dan kun je je wenden tot één van onze medewerkers.

