
Openingstijden vanaf 2 juni:
Maandag: Gesloten.

Dinsdag t/m zaterdag: 09:00 - 17:00 uur.

Zondag: Gesloten. 

 
Maandag 1 juni extra open!
12:00 - 17:00 uur. 

 
 

Hoe gaan wij te werk?
 

We moeten altijd een reservering plaatsen, maar
dat kan ook ter plekke. Het belangrijkste is dat

iedereen een tafel krijgt toegewezen.  
Reserveren voor het terras is niet mogelijk. Er is
geen garantie dat je van buiten naar binnen kunt

verplaatsen, ook niet als het plotseling gaat
regenen. Houd daarom altijd goed de

weersvoorspellingen in de gaten.
Als u voor binnen een tafel reserveert, betekend
dit ook echt dat u binnen plaatsneemt. Op die

manier willen we voorkomen andere gasten voor
niks teleur te hebben moeten stellen. 

 

Tijdblokken:
 

09:00 - 10:00 uur.
10:00 - 11:30 uur.
11:30 - 13:30 uur.
14:00 - 16:00 uur.
16:00 - 17:00 uur.

 
  

 
 

Aantal personen en soort
gezelschap:

 
Twee personen of een gezelschap van

hetzelfde huishouden?
Dan mag u bij elkaar aan tafel zitten, zonder de

1,5 meter afstand. 
 

Drie of vier personen en komt u niet uit
hetzelfde huishouden? 

Dan moet u op 1,5 meter afstand van elkaar
zitten. Onze collega's zullen u hierbij helpen.  

 
 

High tea / high lunch:
 

Voor onze high tea of high lunch moet u
minimaal 1 dag van te voren reserveren. 

Wij serveren deze tussen 11:30 - 13:30 uur of
14:00 - 16:00 uur.

U kunt reserveren tot groepen van 4 personen.
Groepen uit één huishouden mogen ook met

meerdere personen komen.
 

Ook na 1 juni kunt u onze high tea afhaal nog
bestellen!  

 
  

 
 

Lunch
 

Vanaf 1 juni hebben wij een nieuwe
lunchkaart!

 
Uitgebreid met o.a. heerlijke tosti's!

 
Kom jij ook proeven? 

 
  

 
  

Ook kunt u bij ons terecht voor
heerlijke ijs coupes met 

vers schepijs van 
Hoeve Willem lll uit Helenaveen. 

Twins regels:
 

- Houd afstand van elkaar en van onze medewerkers. 
- Heeft u corona gerelateerde gezondheidsklachten? Dan

ontvangen wij u graag op een ander moment.
- Respecteer de vragen over uw gezondheid van onze

medewerkers.
- Maximaal 1 persoon gelijktijdig op het heren- of damestoilet. 

- Loop niet onnodig door de zaak.
- Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden. 

- Respecteer de eindtijd van uw reservering. 
- Desinfecteer regelmatig uw handen bij het desinfectiepunt. 

 

 

Reserveren? 0497-336206

Welkom terug! 
 
 


