
Vanaf 1 Juni 2020  staat Grand Cafe de Kromme weer ouderwets voor u klaar! 
Geen app, geen QR codes maar ouderwetse aandacht voor de gast. 

Menukaarten 
Wij hebben er voor gekozen om met gelamineerde menukaarten te werken en die na ieder gebruik 
opnieuw te desinfecteren zodat u zorgeloos uit eten kan gaan.


Desinfectie  
Wij hebben desinfectie-zuilen geplaatst bij iedere ingang en vragen ook van u of u daar intensief 
gebruik van wilt maken, zowel voor uw als voor onze veiligheid.


Contactpunten  
Wij zullen zoveel als mogelijk alle contact punten blijven desinfecteren zoals klapdeuren, klinken, 
onze handen dienbladen etc.

Uw glaswerk wordt gewassen in onze machine op 85 graden, en dood daarmee alle bacteriën.


Aanwijzingen personeel 
Volgt u alstublieft de aanwijzingen van ons personeel op en kijk goed om u heen voordat u uw 
tafel verlaat. Voor het toilet hebben wij zowel binnen als buiten lampen geplaatst om aan te geven 
wanneer het toilet bezet is. 

Mocht u geen lampen in het zicht hebben vraag dan gerust één van onze medewerkers of het 
toilet vrij is. 


Toiletbezoek: 
Voor dat u het toilet binnentreed vragen wij u om de schakelaar aan rechterzijde Van de ingang 
van het toilet in te schakelen en bij het verlaten de schakelaar weer uit te schakelen.

Wij maken om de 15 min het toilet schoon met desinfectie, maar vragen ook uw hulp. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn voor en na gebruik van het toilet even de bril en knop van de stortbak te 
desinfecteren met de daarvoor geplaatst desinfectie doekjes en die te deponeren in de witte 
prulgebakjes en gelieve niet door te spoelen ivm verstoppingsgevaar en milieu 

De zeepdispensers op de toiletten bevatten zowel zeep als desinfectie.

Mocht u na het verlaten van het toilet uw handen nog een keer willen desinfecteren staat er ook 
nog een pompje met desinfectie in de gang.


De looproute 
Wij hebben door de hele zaak een looproute uitgezet, probeert u alstublieft u daar zoveel mogelijk 
aan te houden! 


Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar alstublieft.

Bij het betreden en verlaten van de bibliotheek heeft het verkeer van boven naar beneden 
voorrang op het verkeer van beneden naar boven!


Voor de rest hopen we dat u een heel fijn verblijf heeft bij Grand cafe de kromme!


