Lunchcafé Stadhuis binnen (max 30 personen):
Het Lunchcafe Stadhuis heeft normaal 150 zitplaatsen en gaat terug naar een maximaal aantal van 30
personen. Hierbij is de 1,5 meter afstand voor alle gasten gewaarborgd. Aankomst is via de ingang
aan de Grote Markt. Het tijdstip dat u reserveert is ook echt het tijdstip dat u gebruik kunt maken
van de voor u gereserveerde tafel. Komt u later, dan heeft u minder tijd. Na u komen immers andere
gasten die ook graag hun gereserveerde tijd willen gebruiken. Uitlopen is dus niet mogelijk. Tussen
de shifts door moeten we namelijk ook alles desinfecteren. Houd hier rekening mee. Ook vroeger
arriveren is niet mogelijk (uiteraard niet op de minuut…..) aangezien we u ook echt pas op het
gereserveerde tijdstip kunnen ontvangen. Kom dus ook niet te vroeg, want wachtrijen zijn uiteraard
ook niet gewenst. Indien u toch even moet wachten, houd dan 1,5 meter afstand van andere gasten.
Na afloop van uw bezoek dient u Lunchcafé Stadhuis te verlaten via dezelfde uitgang waar u binnen
bent gekomen.

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
09:00 uur – 11:00 uur

koffie met gebak

11:30 uur – 12:30 uur

lunch

12:45 uur – 13:45 uur

lunch

14:00 uur – 15:00 uur

lunch/ borrel / koffie met gebak / ijs

15:15 uur – 17:00 uur

borrel/ koffie met gebak / ijs

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
17:30 uur – 19:30 uur

diner

20:00 uur – 22:00 uur

diner

Terras Lange Kerkstraat (max 57 personen)
Het terras aan de Lange Kerkstraat heeft normaal 78 zitplaatsen en gaat terug naar een maximaal
aantal van 57 personen. Hierbij is de 1,5 meter afstand voor alle gasten gewaarborgd. Indien u op het
terras van de Lange Kerkstraat heeft gereserveerd dient u de in- en uitgang aan de Lange Kerkstraat 1
te gebruiken. Als u hier heeft gereserveerd, dient u zich te melden bij onze bediening op het terras.
Zij zullen triage toepassen en daarna u de voor u gereserveerde tafel wijzen. Gedurende de dag is er
vrije keuze van het tijdstip van aankomst en vertrek en hoeft er niet gereserveerd te worden. Het
mag natuurlijk wel, als u verzekerd wilt zijn van een tafeltje……Voor het diner dient wel gereserveerd
te worden. We werken dan met 2 shifts. Het tijdstip dat u reserveert is ook echt het tijdstip dat u
gebruik kunt maken van de voor u gereserveerde tafel. Komt u later, dan heeft u minder tijd. Na u
komen immers andere gasten die ook graag hun gereserveerde tijd willen gebruiken. Uitlopen is dus
niet mogelijk. Tussen de shifts door moeten we namelijk ook alles desinfecteren. Houd hier rekening
mee. Ook vroeger arriveren is niet mogelijk (uiteraard niet op de minuut…..) aangezien we u ook echt
pas op het gereserveerde tijdstip kunnen ontvangen. Kom dus ook niet te vroeg, want wachtrijen zijn
uiteraard ook niet gewenst. Indien u toch even moet wachten, houd dan 1,5 meter afstand van
andere gasten. Na afloop van uw bezoek dient u Lunchcafé Stadhuis weer te verlaten langs de zelfde
in / uitgang waar u binnen bent gekomen.

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
10:00 uur – 16:30 uur

vrije zit

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
17:00 uur – 19:00 uur

diner

19:30 uur – 21:30 uur

diner

Extra terras Grote Markt (max 36 personen)
We hebben een extra terras ter beschikking gekregen van de Gemeente Goes, onze dank is groot!
Hier kunt u ook heerlijk plaats nemen. Als u op dit terras heeft gereserveerd, dient u zich te melden
bij onze bediening op het terras. Zij zullen triage toepassen en daarna u de voor u gereserveerde
tafel wijzen. Overdag is er vrije keuze van tijdstippen en kunt u (buitenom de gereserveerde tafeltjes)
een mooi plaatsje zoeken. We l zal ook dan triage worden toegepast. ’s Avonds werken we ook op
dit terras uitsluitend op reservering. Op dinsdag is er geen terras. Op woensdag, donderdag en
vrijdag bevindt het terras zich op de Grote Markt (naast het terras van de Landbouw, op de hoek) Op
zaterdag gedurende de Markt staat ons terras tegen de voorgevel van het Stadhuis. Na de Markt
staat het terras weer op de Grote Markt voor het diner. Ook op het terras is de 1,5 meter afstand
voor alle gasten gewaarborgd. Het tijdstip dat u reserveert is ook echt het tijdstip dat u gebruik kunt
maken van de voor u gereserveerde tafel. Komt u later, dan heeft u minder tijd. Na u komen immers
andere gasten die ook graag hun gereserveerde tijd willen gebruiken. Uitlopen is dus niet mogelijk.
Tussen de shifts door moeten we namelijk ook alles desinfecteren. Houd hier rekening mee. Ook
vroeger arriveren is niet mogelijk (uiteraard niet op de minuut…..) aangezien we u ook echt pas op
het gereserveerde tijdstip kunnen ontvangen. Kom dus ook niet te vroeg, want wachtrijen zijn
uiteraard ook niet gewenst. Indien u toch even moet wachten, houd dan 1,5 meter afstand van
andere gasten.
woensdag, donderdag, vrijdag
10:00 uur – 17:00 uur

vrije zit

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
17:30 uur – 19:30 uur

diner

20:00 uur – 22:00uur

diner

Heeft u afwijkende wensen, vraag het ons, maar met het zeer beperkte aantal tafeltjes kunnen we
zeker niet aan alle wensen voldoen. Waar voorheen alles bijna mogelijk was in Lunchcafé Stadhuis,
hebben we nu te maken met een groot aantal beperkingen. Wij zagen dit ook liever niet, maar op dit
moment kan het even niet anders…..We hopen snel weer terug te mogen naar “normaal”. We kijken
er enorm naar uit u weer te mogen begroeten. Tot gauw!

