
Horecaprotocol Brasserie De Bauduin  
Amsterdamse Golf Club 

 

Goed nieuws, de coronacijfers zijn gedaald , dus meer versoepelingen.  

De restaurants mogen weer open, per zaterdag 5 juni! 

Uiteraard nog steeds strikt conform de RIVM richtlijnen, maar samen met u gaan wij er 

wederom voor zorgen dat dit op de juiste manier gebeurd.  

Wij hebben ons protocol aangepast, deze zal per 5 juni ingaan.  

Via deze weg willen wij jullie nogmaals bedanken voor het begrip, geduld maar ook voor alle 

steun die jullie ons hebben gegeven in deze gekke tijden. Wij gaan er een mooi seizoen van 

maken en zijn blij met deze bekendmaking van het kabinet.  

Tot snel in het restaurant! 

Met vriendelijke groet,  

Team Brasserie de Bauduin 

 

Protocol Brasserie de Bauduin: 

 

➢ Terras zal geopend zijn van 08.30 tot 22.00 uur. Voor maximaal 50 gasten. 
 

➢ Restaurant zal geopend zijn van 08.30 tot 22.00 uur voor maximaal 50 
gasten 

 

➢ Reserveren van een zitplaats mag vooraf via nummer 06-15538490 of aan 
de deur. In beide gevallen is een verplichte verificatie van gezondheid van de 
bezoeker door personeel nodig. 
 

➢ U bent verplicht uw contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van 
eventueel bron- en contactonderzoek. Bij leden wordt enkel om de clubcode 
gevraagd, daar alle gegevens bij ons in het systeem gekoppeld staan aan de 
clubcode. Let op! Wij kunnen geen geld afschrijven van uw pasje, dus er zal 
nog steeds afgerekend moeten worden. 

 
➢ Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Laat de tafels en 

stoelen staan waar ze staan en ga deze niet zelf verslepen! De tafels en 
stoelen zijn uitgezet conform de corona voorwaarden! 



 
➢ Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Uitgezonderd van dit 

maximum per tafel zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit 
hetzelfde huishouden. 
 

➢ Bestellingen worden aan tafel opgenomen, niet aan de bar, er zal aan tafel 
worden bediend. 
 

➢ Er wordt zoveel mogelijk aan tafel betaald. 
 

➢ De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand. 
 

➢ Tot 21.00 uur kunnen er keukenbestellingen gedaan worden. 
 

➢ Tot 21.30 uur kunnen er barbestellingen geplaatst worden.  
 

BELANGRIJK! 
 
Helaas om 22.00 uur moet het restaurant en terras leeg zijn en mogen er 
geen gasten meer aanwezig zijn. Wij komen daarom om 21.45 uur alle tafels 
uitruimen en zullen de rekening bij u komen brengen.  
LET OP!! Bij grote drukte zijn wij genoodzaakt hier eerder mee te beginnen, 
houdt u daar alstublieft rekening mee.  
 
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat wij open mogen blijven.  
Onlangs hebben wij inspectie gehad en alles was goed in orde, dat willen wij 
graag zo houden. 
 

Samen met u gaan wij ervoor zorgen dat een ieder weer gezellig en op de 

juiste manier kan genieten van het restaurant en terras!! 

 


