
Protocol maatregelen Horeca 
 
Kasteelkeuken en bijbehorend terras 

 Reserveren is verplicht bij de receptie. (om opstoppingen te voorkomen is er om de 
10 minuten plek) 

 Kasteelkeuken is toegankelijk via de receptie en dan via de entree van de 
kasteelkeuken. 

 Gastvrouw wijst een tafel toe aan de gasten.  
- Gasten moeten gebruikmaken van een zitplaats aan een tafel. 
 Er wordt verzocht om een gezondheidsverklaring in te vullen door de gasten als ze 

aan tafel gaan zitten. 
 Meer dan 2 personen aan 1 tafel, binnen 1,5 meter zijn uitsluitend toegestaan als ze 

een gezamenlijk huishouding vormen. 
 Menukaart wordt uitgegeven (papieren menukaart die na afloop weggegooid wordt) 
- Deze wordt ook gebruikt als placemat. 
 Bedienen/ uitserveren binnen de 1,5 meter (op basis van protocol horeca en RIVM). 
 Gelieve alleen contactloos betalen.  
 Na afloop wordt de gehele plek gereinigd voordat er nieuwe gasten komen. 
 Toiletten mogen gebruikt worden tijdens het verblijf in de horeca. 

 
Eeterij 

 Reserveren is verplicht bij de receptie of ter plekke bij de Eeterij. 
 Gasten kunnen aan een tafel naar keuze gaan zitten. 
 Er wordt een gezondheidsverklaring aan de gasten gevraagd op het moment dat ze 

een consumptie ter plekke (willen) nuttigen. 
 Meer dan 2 personen aan 1 tafel, binnen 1,5 meter zijn uitsluitend toegestaan als ze 

een gezamenlijk huishouding vormen. 
 Gelieve bestellen via whatsapp, maar het mag ook aan de balie. 
 Bestelling zelf afhalen bij de balie. 
 Menukaart kan afgehaald worden bij de balie (papieren menukaart die na afloop 

weggegooid wordt). 
- Word ook gebruikt als placemat. 
 Uitserveren binnen de 1,5 meter (op basis van protocol horeca en RIVM). 
 Gelieve alleen contactloos te betalen.  
 Na afloop wordt de gehele plek gereinigd voordat er nieuwe gasten komen. 
 Toiletten mogen gebruikt worden tijdens het verblijf in de horeca. 

 
Terras 

 Reserveren is niet verplicht.  
 Gasten moeten gebruikmaken van een zitplaats aan een tafel naar keuze. 
 Meer dan 2 personen aan 1 tafel, binnen 1,5 meter zijn uitsluitend toegestaan als ze 

een gezamenlijk huishouding vormen. 
 Gasten kunnen zelf consumpties afhalen bij de balie. 
 Gelieve bestellen via whatsapp, maar het mag ook aan de balie. 
 Bestelling zelf afhalen bij de balie. 
 Menukaart kan afgehaald worden bij de balie (papieren menukaart die na afloop 

weggegooid wordt). 
- Word ook gebruikt als placemat. 
 Uitserveren binnen de 1,5 meter (op basis van protocol horeca en RIVM). 
 Gelieve alleen contactloos te betalen.  
 Na afloop wordt de gehele plek gereinigd voordat er nieuwe gasten komen. 
 Toiletten mogen gebruikt worden tijdens het verblijf in de horeca. 

 


