
 

 

Welkom bij  
DE KONING VAN DENEMARKEN  

vanaf 1 juni 
 

Vanaf 1 juni mogen wij onze deuren weer openen. Zij het onder bepaalde voorwaarden en met 

diverse regels die wij moeten hanteren. Dat betekent dat alles wat anders zal gaan al u van ons 

gewend bent. Wij zullen ons uiterste best doen om u zo gastvrij mogelijk te ontvangen binnen de 

regels die er zijn. 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Wij zijn alle dagen geopend voor kopje koffie, lunch en diner. Hiervoor dient u te reserveren. Dat 

zijn wij verplicht. U kunt uw reservering telefonisch bij ons maken, tel: 0317-612085. Dan moeten wij 

u een aantal vragen stellen en wij gaan met u overleggen op welk moment en welke dag tafels 

beschikbaar zijn. Omdat wij maar 30 gasten in de zaak mogen hebben en graag iedereen een plekje 

willen bieden hanteren wij 2 shifts voor de lunch en 2 shifts voor het diner. Wij zullen met u 

telefonisch overleggen welke u het beste past. Wij serveren de kaart zoals u die van ons gewend 

bent. Dus lekker het vertrouwde gevoel van De Koning wat we gemist hebben.  

 

• 4 personen niet uit 1 huishouden, dat kan!! Wij hebben 1,5 meter tafels! 
 

Om alles in goed banen te leiden hebben we een aantal regels moeten opstellen. Deze vindt u 

hieronder. Het komt misschien wat streng over, maar wij moeten u hierop attenderen. Dank voor 

uw begrip. 

 

Voorwaarden vanaf 1 juni: 

 

• Wij gaan ervan uit dat iedereen (ook eigenaar en medewerkers van de Koning) de regels van 

het RIVM in acht neemt omtrent hygiëne, afstand en gezondheid. Het is bijvoorbeeld niet 

mogelijk om aan te schuiven bij een andere tafel of ( staand ) uitgebreide gesprekken met 

elkaar te voeren.  

 

• Reserveringen nemen wij alleen telefonisch (0317-612085) aan, niet via de mail of online, dit 

vanwege de check die wij bij onze gasten moeten doen. Reserveringen worden aangenomen 

voor de 2 opeenvolgende weken, zodat wij goed in kunnen spelen op weersveranderingen en 

eventuele versoepelingen of aanscherpingen. 

 

• Bij binnenkomst word je opgevangen door één van onze medewerkers. Mocht onze 

ontvangst medewerker de gasten naar hun tafel aan het brengen zijn, wacht u dan bij onze 

ontvangt desk tot hij/zij terug is. Hij/zij zal je nogmaals vragen of je gezondheidsklachten hebt. 

Mocht dit niet zo zijn dan vraagt deze je om je handen te desinfecteren en begeleiden we je 

naar je tafel. Ook zullen wij e.e.a. aan je uitleggen omtrent looproutes etc. 

 

• U kunt reserveren voor de volgende tijdvlakken: 

1. 1e  shift lunch van 12.00 uur tot 13.45 uur.  

Eerder aanschuiven is niet mogelijk en eindtijd is altijd13.45 uur.  

2. 2e  shift lunch van 14.00 uur tot 16.30 uur.  

Eerder aanschuiven is niet mogelijk en eindtijd is altijd 16.30 uur.  

3. 1e  shift diner van 17.00 uur tot 19.30 uur.  

Eerder aanschuiven is niet mogelijk en eindtijd is altijd 19.30 uur.   

4. 2e  shift diner van 20.00 uur tot sluit.  

Eerder aanschuiven is niet mogelijk. Eindtijd is sluitingstijd. 

  



 

 

• Mocht u uitgebreid willen lunchen of dineren dan adviseren wij u om in de 2e shift te komen. 

High Tea en High Wine kan alleen in de 2e shift lunch. 

 

• Toilet gebruik: i.v.m. de 1,5 meter regel kan er maar 1 persoon tegelijk naar het toilet. Wij 

vragen u vooraf een het toilet bezoek uw handen te desinfecteren. Op de deur van het toilet 

zit een schuifje met bezet en vrij. Bij gebruik graag aangeven dat het toilet bezet d.m.v. het 

schuifje. Is het toilet bezet, blijft u dan op 1,5 meter wachten. 

 

• LET OP! Wij reserveren bij mooi weer ook op het terras. Reserveringen voor het terras 

nemen wij 2 dagen vooraf pas aan. Dit om in te kunnen spelen op de weersverwachtingen. 

Mocht het weer omslaan en heeft u voor buiten gereserveerd dan kunnen wij u niet binnen 

plaatsen. Dit omdat wij maar 30 gasten binnen mogen hebben en de kans groot is dat wij 

binnen vol gereserveerd zijn. 

 

• Wij zijn dagelijks vanaf 11.00 uur geopend. Ook voor een kopje koffie of een borrel.  

Wij doen een triage check bij binnenkomst.  

 

• Wij hebben binnen 1,5 meter tafels gerealiseerd voor reserveringen van 4 personen. Deze 

nemen veel ruimte in beslag en zijn dus beperkt beschikbaar. Wanneer deze bezet zijn 

reserveren wij voor maximaal 2 personen tenzij het personen uit één huishouden betreft. 

Dan mogen wij meerdere personen aan één tafel plaatsen. Dit is voor ons moeilijk tot niet te 

controleren. Wij vragen u om hier eerlijk over te zijn. Mocht bij een controle van de 

Gemeente blijken dat jullie wel bij elkaar aan tafel zitten maar niet uit één huishouden komen 

dan is de boete die hieruit volgt voor u. Ook de boete die wij als ondernemer krijgen.  

 

• Mochten we tussen of tijdens de shifts vrije tafels hebben dan kunnen wij deze opvullen met 

passanten. Bij binnenkomst doen wij een triage en dit geldt dan als reservering.  

Tijdens 1e shift lunch en beide shifts diner is het niet mogelijk om gebruik te maken van een 

High Wine of High Tea.  

 

• Bezoek je de Koning van Denemarken dan ga je automatisch akkoord met bovenstaande 

voorwaarden. 

 

• Het zal ( tijdelijk ) ( aan ) passen en meten worden maar wij zullen ons uiterste best doen om 

van elk bezoek een feestje te maken! 

 

• Afhalen en bezorgen gaan wij mee door, u kunt gewoon 

gebruik blijven maken DE KONING THUIS!  


