
Eindelijk mogen we u weer welkom heten om een hapje te eten in ons restaurant en op het terras. 
Onderstaand hebben we een aantal aanvullende huisregels.

Reserveren
Wat leuk dat u een bezoek wilt brengen aan De Honingpot! Voor een tafel binnen moet u 
reserveren. In het weekend moet u ook reserveren voor een tafel buiten tussen 16.00-20.00. Wij 
zijn elke dag telefonisch beschikbaar vanaf 9.00 uur. 

Wilt u even wachten?
Wij vragen u om te wachten in de entreehal op een medewerker. De medewerker gaat in een 
gesprek inschatten of uw bezoek een risico vormt. Vervolgens wordt u begeleidt naar uw 
gereserveerde tafel of het afhaalpunt voor uw gerechten. Staat er al iemand in de entreehal? Dan 
vragen wij u om even buiten te wachten. Heeft u gezondheidsklachten? Dan vragen wij om uw 
bezoek uit te stellen.

Het is net even iets anders
Alles is aangepast op de voorwaarden volgens het RIVM. We hebben het restaurant ingedeeld op 
30 personen. Omdat we u als gast (mogelijk) niet naar binnen kunnen verplaatsen met regen, 
hebben we ons terras overdekt middels een tent. De tent is aan één zijde dicht en u kunt dan 
lekker blijven zitten. Is er plek in het restaurant? Dan verplaatsen wij u natuurlijk naar binnen. 
U krijgt zowel binnen als buiten een tafel 1,5 uur tot uw beschikking. We draaien meerdere shifts 
op een avond en willen iedereen de gelegenheid te geven om een hapje te komen eten. 
Bent u met meer dan 2 personen en geen huishouden? Dan 1,5 meter uit elkaar. Ons team 
serveert binnen 1,5 meter bij u aan tafel. 

De speelhoek en speeltuin zijn geopend
Natuurlijk kunnen de kinderen zich vermaken bij ons in de speelgelegenheden. Wilt u samen met 
uw kind(eren) de handen wassen voordat zij dit betreden? 

Wij blijven bezorgen!
Wat een enthousiaste en liefdevolle reacties hebben we ontvangen over onze bezorgdienst. 
Daarom gaan wij voorlopig nog door met bezorgen. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven. 
We bezorgen gratis uw bestelling als u minimaal voor €20,00 hebt besteld. Is het geen €20,00? Dan
rekenen wij €3,50 bezorgkosten. 

Openingstijden en contact
Maandag 1 juni (2e pinksterdag) openen we vanaf 12.00 uur. Dinsdag tot en met zondag zijn we 
geopend vanaf 11.30 uur. Onze keuken sluit om 20:00. Op maandag zijn we gesloten. Heeft u 
vragen? U kunt ons bellen op 0578-614334. 

Team Pannenkoekenhuis de Honingpot


