Lieve gasten van Resto Tilburg,
We hebben weer NIEUWS! We gaan deze week ook weer starten bij Het Kruispunt.
Vanaf donderdag 27 augustus zullen we de draad weer oppakken om ook in Tilburg West jullie weer
te verwennen met een gezellig samenzijn en een heerlijk 3-gangendiner. Onze enthousiaste
vrijwilligers staan te trappelen om weer voor u te koken! Dus lees snel verder hoe we het gaat doen.
LET OP het gaat wel iets anders dan gewend als gevolg van de CORONA-maatregelen. Er zal
bijvoorbeeld op 2 tijden een diner plaatsvinden; om 17.00 en om 18.30 uur. Zo kunnen we toch een
grotere groep, CORONA-proof ontvangen. Dus pas goed op voor welke tijd u kiest.
Hieronder alle aanpassingen op een rijtje:

* iedereen moet vooraf INDIVIDUEEL reserveren, via de website of via de telefoon,
* er zullen 2 tijden zijn waarop gegeten kan worden:
shift 1 is van 17.00 tot 18.15 uur en
shift 2 van 18.30 tot 19.45 uur
* als u gezondheidsklachten heeft, blijf thuis en annuleer uw reservering!
* binnenkomst is voor shift 1 vanaf 16.45 uur en voor shift 2 vanaf 18.15 uur

* bij binnenkomst zal iedereen gevraagd worden naar zijn/haar gezondheid
* zitplaatsen zijn op 1,5 meter ingericht
* iedereen dient zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst
* iedereen wordt verzocht te pinnen (zoveel mogelijk contactloos betalen)
* tussen de gangen door mag niet gerookt worden
* elke gast wordt naar zijn plaats gebracht
* houd 1,5 meter afstand
* iedereen dient zoveel mogelijk op zijn eigen plaats te blijven zitten tijdens het diner en de
aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen

We vertrouwen op uw medewerking! Hopelijk kunnen we er op deze manier ook een vertrouwde
gezellige plek van maken en na al die maanden weer veilig en gedreven weer voor u klaar staan!
Om te reserveren of overige vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen naar 0900
– 90 3030 (lokaal tarief). Uiteraard is het ook mogelijk online te reserveren via
https://reserveren.restovanharte.nl . Let wel op dat u dat wel allemaal individueel moet doen, omdat
we verplicht zijn alle namen en telefoonnummers van al onze gasten vooraf te hebben.
Tot slot een overzicht van de Resto vanHarte avonden in Tilburg vanaf deze week:

elke dinsdag: Wijkcentrum Heyhoef, ontvangst vanaf 17.30 en start diner 18.00 uur.
elke woensdag & vrijdag: Tongerlose Hoef, ontvangst 17.30 en start diner 18.00 uur , ook
mogelijkheid tot afhaalmaaltijden.
elke donderdag: Het Kruispunt, shift 1 ontvangst 16.45 en start diner 17.00 uur, shift 2 ontvangst
18.15 en start diner 18.30 uur.
We hopen u allemaal weer snel te zien in goede gezondheid!
Met vriendelijke groet,

Manita Rovers
Restomanager Den Bosch & Tilburg
06-46474708
m.rovers@restovanharte.nl
www.restovanharte.nl

