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Horecaprotocol Brasserie De Bauduin  
Amsterdamse Golf Club 
 

Onlangs is er een extra persconferentie gehouden waarin aanvullende maatregelen zijn 
bekendgemaakt. Het aantal besmettingen daalt helaas niet snel genoeg. 

De sluiting van de horeca blijft van kracht, maar de take away blijft toegestaan. Het is daarom 
belangrijk om alle coronamaatregelen in acht te nemen, om de take away te mogen blijven 
faciliteren. 

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om u te houden aan ons protocol, zodat wij onze diensten 
voor u kunnen blijven verzorgen. 

Club restaurant 

- Het club restaurant blijft tot nader order gesloten. 
- Uitgifte van “maaltijden/coffee to go” zijn enkel mogelijk bij de glazendeuren 

van het clubgebouw. 
- Onze openingstijden zijn van 09.00-19.00 uur. 
- Bij binnenkomst gebruikt u de hiervoor aangegeven ingang van het 

clubgebouw en dient u gebruik te maken van de ontsmettingsmiddelen en 
wordt u verzocht een mondkapje te dragen. 

- Maximaal 3 personen in de hal en altijd op 1,5 meter afstand. 
- Na het afhalen van uw “to go”, dient u direct het clubhuis te verlaten door de 

hiervoor aangegeven uitgang.  
- Niet staande een praatje maken in de hal.  
- De consumpties mogen niet genuttigd worden in de kleedkamers. 
- U mag buiten uw consumpties nuttigen, groepsvorming moet te allen tijde 

vermeden worden en houdt ook buiten 1,5 meter afstand. 
- Na het nuttigen van uw “to go” consumpties maakt u ruimte voor de volgende 

gasten. 
- NIET op de muurtjes van het terras gaan zitten ter vermijding van 

groepsvorming. 
- Tot 10 februari 2021 zal het clubhuis vanaf 20.00 uur gesloten zijn i.v.m. de 

avondklok! 

Wij willen er alles aan doen om het virus te bestrijden, maar ook om het clubhuis en de 
afhaalmogelijkheden open te houden.  

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om u te houden aan ons protocol, zodat wij onze diensten 
kunnen blijven faciliteren. 

Met vriendelijke groet, 
Team Brasserie de Bauduin 


