Vanaf 1 juni is ons restaurant en terras weer open. Wij hanteren de richtlijnen van het
RIVM en de Koninklijke Horeca Nederland. Om u en onze veiligheid te garanderen
vragen wij u zich aan de volgende regels te houden:
-

-

Houd 1,5 meter afstand
Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
Bij de ingang wordt je ontvangen door één van onze gastheren en
gastdames
Bij de ingang vindt een controlegesprek plaats en worden de huisregels
verteld
Reinig bij binnenkomst je handen met het beschikbare desinfectiemiddel
Er zijn vaste looproutes uitgestippeld in het restaurant
Er mogen voorlopig 30 gasten binnen in het restaurant aanwezig zijn. Dit is
exclusief de gasten op het terras en exclusief medewerkers
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding
die uit meerdere personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
Wanneer u naar het toilet moet, vraag een van onze medewerkers of deze vrij
is
Betaal met pin of contactloos
Tafels en stoelen zullen gereinigd en gedesinfecteerd worden na ieder
bezoek
Toiletten zullen regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden

Wilt u binnen in het restaurant zitten, dan dient u te reserveren
Het terras is niet aan reserveren gebonden. Wel geldt aan een tafel zitten en
1,5 meter afstand.

Reserveren kan op de volgende manieren:
- Aan de deur
- Telefonisch via 020 7220850
- via Burgerij.nl of via https://www.thefork.nl/restaurant/burgerij-amsterdam-csr257679

Je kan onze heerlijke burgers ook bestellen via één van de bezorgwebsites
waarmee we samen werken;
-

Thuisbezorgd via https://www.thuisbezorgd.nl/burgerij-amsterdam-cs
UberEats via https://www.ubereats.com/nl/amsterdam/food-delivery/burgerijamsterdam-cs

Afhalen is ook mogelijk en kan op de volgende manieren:
- Aan de deur. Ben je in de buurt, loop even langs want afhalen kan ook. Je
bestelling is binnen 5 minuten klaar!
- Telefonisch. Geef je bestelling door via 020 7220850 en spreek een afhaaltijd
af.

Onze contactgegevens:
Burgerij Amsterdam Centraal Station
IJzijde, De Ruijterkade 40B
1012 AA Amsterdam
020 722 08 50
info@burgerij.nl
Openingstijden: Alle dagen geopend 11.00-21.00 uur
Hopelijk tot snel!

