
  

 
Cromvoirt, 01/07/2020 

 
Betreft: Protocol Distance Dining bij Noble Kitchen. 
 
Naar aanleiding van uw aankomende reservering bij Noble Kitchen verzoeken wij u onderstaande 
informatie aandachtig door te nemen. Bij onduidelijkheden of twijfel kunt u telefonisch contact opnemen 
via 073-2034888. 
 
In verband met de maatregelen werken wij uitsluitend op basis van reserveringen. 

 
Bij aankomst wordt u door één van onze medewerkers welkom geheten, het is verplicht hier uw handen 
te desinfecteren. Tevens vragen wij u te alle tijden gepaste afstand te houden van andere gasten en onze 
medewerkers. De jassen kunt u zelf in de garderobe ophangen. Na een korttriage gesprek en een uitleg 
over de looproutes wordt u voor gegaan naar uw tafel, het drinken van een aperitief aan de bar is helaas 
door de geringe afstand niet mogelijk.  
 
Om zowel u als onze gast, alsook onze medewerkers te beschermen hanteren wij een eenrichtingsverkeer 
binnen ons restaurant. Wat betekent dit? U wordt ontvangen via de entree zoals u van ons gewend bent, 
het vertrek na afloop zal via de zijdeur in Bernardus Café geschieden, waarvandaan u tevens de grote 
schuifdeur vindt welke toegang biedt tot ons terras.  
 
Onze toiletten zullen regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Wij verzoeken u buiten te wachten 
wanneer dit gebeurt en uiteraard ook hier geldt de 1,5 meter afstand. Maximaal 2 gasten kunnen 
tegelijkertijd gebruik maken van zowel het heren- als damestoilet.  
 
Mocht u onverwachts uw reservering willen verzetten of annuleren, dan vragen wij u dit tijdig en uiterlijk 
24 uur van tevoren te doen. Bij een no-show zullen wij voor de lunch een bedrag van €50,- p.p. en voor 
het diner een bedrag van €100,- p.p. in rekening brengen.  
Voor betalingen in het restaurant adviseren wij gebruik te maken van pin of creditcard. 
 
Ondanks deze maatregelen en een afwijkende beleving, streven wij er met ons gehele team dagelijks naar 
om al onze gasten een bijzondere ervaring te bieden. 
 
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw begrip en 
medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Kats & Team Noble Kitchen 
 


