GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

ABC Bütgenbacher Hof
De ordner met de informatie van en rond het hotel mag niet meer in de kamer liggen volgens
de regeringsmaatregelen over het coronavirus. Deze ordner staat wel tot uwer beschikking op
onze internetpagina. Om deze te kunnen bekijken, kunt u onze QR-code gebruiken of gewoon
op onze internetpagina gaan onder www.hbh.be -> rubriek “kamers“

Bar

: 200

Volgens de richtlijnen van 28 oktober moeten we onze bar tot nader order gesloten houden.
Maar geen zorgen, we brengen u met plezier iets te drinken op uw kamer! Scan de QR-code
om de kaart van onze bar te bekijken of surf naar de rubriek ‘Restaurant’ op onze website:
www.hbh.be.

Fitness
Volgens de richtlijnen van 28 oktober moeten we onze fitness ruimte tot nader order gesloten houden.

Hygiëne en properheid
De openbare ruimtes werden al voordien elke dag gereinigd. Wat nu nieuw is, is dat we alle bereiken met de voorziene
ontsmettingsmiddelen reinigen – en dit meerdere keer per dag. Bovendien worden alle ruimtes regelmatig met verse
lucht geventileerd.
We vragen u om u regelmatig de handen te wassen. Daarvoor staat ook voldoende ontsmettingsmiddel in de openbare
bereiken voor het dagelijks gebruik klaar.

Kamers
Open aub de vensters bij het verlaten van de kamer als u naar de check-out gaat zodat ze al goed verlucht worden
voordat onze dames van het housekeeping ze komen reinigen.

Maskers
Volgens de regelgeving van de overheid zijn alle medewerkers verplicht om een mond- en neusbescherming te dragen.
Onze klanten moeten insgelijks een mond- en neusbescherming dragen in alle openbare ruimtes (bij de gang naar de
tafel, naar de wc’s, naar de kamer, naar het ontbijt buffet, etc.). Kortom: Als u niet aan uw tafel zit, is het dragen van
een mond- en neusbescherming verplicht.

Ontbijt
Het ontbijt wordt tussen 8.00 en 9.30 uur op uw kamer geserveerd. De dag voordien ontvangt u van ons een ontbijtlijst
waarop u uw keuze kunt aanduiden. Bij het serveren van het diner halen we deze lijst weer bij u op.

Receptie

: 200

We vragen u om voor het check-in de hoofdingang te gebruiken. De ingang hebben we met kastanjebladeren in een
afstand van 1.5m gemarkeerd. Kom aub deze afstand na, vooral als er veel mensen aan de receptie staan. U kunt uw
rekening ook zonder problemen op de vooravond betalen. Zo zullen er op de dag van vertrek minder mensen aan de
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receptie samen komen. Breng uw koffers op de dag van vertrek naar uw auto terwijl u daarvoor de zijdeur als uitgang
gebruikt. Vervolgens vragen we u dat er enkel 1 persoon per familie door de hoofdingang voor de betaling naar binnen
komt.

Restaurant

: 200

Volgens de richtlijnen mogen we ook ons restaurant tot nader order niet openen. Maar niet getreurd, we hebben een
oplossing bedacht waardoor u toch nog van onze culinaire hoogstandjes kunt genieten. Bij aankomst of – indien u
meerdere nachten bij ons verblijft – bij het ontbijt ontvangt u het avondmenu met daarin ook een wijnadvies en de QRcode van onze wijnkaart. Indien u eventuele intoleranties of allergieën heeft, of bepaalde ingrediënten niet lust, vragen
we dit vooraf te laten weten.
We beginnen met het serveren van het diner tussen 18.00 en 19.30 uur. Gelieve ons bij aankomst of tijdens het ontbijt
te laten weten wanneer we mogen beginnen met het serveren van uw diner. ‘s Avonds bellen we u dan op het
gewenste tijdstip op, om uw drankbestelling op te nemen. De gangen volgen elkaar op met tussenpozen van ca. 20
minuten. Indien het voor u wat sneller mag gaan, passen we dit met plezier aan. Tijdens het avondeten blijft de deur
van uw kamer open.
Ook overdag zorgen we ervoor dat u geen honger lijdt. Wij bieden u graag enkele snacks aan, die we ook naar uw kamer
brengen:
Kroketjes van gevogelte met rauwkostsalade en currymosterd
Soep van de dag
Erwtensoep met knak- en metworst
Mini-croque-monsieur met zalm, ham en mozzarella
Salade met scampi's, gevogelte of warme Bouquet des Moines-kaas
Wildburger Deluxe met blauwe kaas, peer, veenbessenmayo en frietjes
Huisgemaakte taart met seizoensfruit en slagroom
Lunchpakket voor onderweg

€ 14,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 5,00
€ 15,00

Telefoonnummer voor bestellingen of andere onderwerpen: 200
We zijn erg blij dat we na zo'n lange gesloten periode er nu eindelijk weer voor u zijn. Op dit moment bieden wij u een
roomservice, waar het u aan niets zou moeten ontbreken. We vragen u, beste gasten, om geen drankjes en eten mee te
nemen van thuis, maar om u volledig te laten verwennen van ons.

Wellness (Finse sauna, bubbelbad, stoombad)
Helaas mogen we de wellnessruimte niet voor alle gasten openen. Er is wel de mogelijkheid om de wellnessruimte 40
minuten (privé) te reserveren. Zo kunt u zich toch nog ontspannen. Wij warmen de sauna graag voor u op tussen 10.00
en 19.00 uur. De wellnessruimte wordt na elke afspraak schoongemaakt en verlucht. U kunt de sauna reserveren aan de
receptie of op voorhand.

Zwembad
Onze hotelgasten mogen het zwembad gebruiken. De ligbedden worden regelmatig ontsmet. Ook hier moeten de
volgende regels worden gevolgd:
1. De ligbedden mogen alleen met een handdoek als onderlegger worden gebruikt;
2. Het is noodzakelijk zich af te douchen voordat u het zwembad binnen gaat;
3. Let er aub op dat ook in het zwembad een veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden ingehouden. De
ligbedden mogen in geen enkel geval worden verplaatst. Als er een ligbed naast een voor u onbekende persoon
vrij is, mag u dit niet gebruiken;
Het is heel moeilijk voor ons om de veiligheidsafstand in het zwembad te controleren. Zouden er klanten zijn die de
regels niet volgen, dan kunt u ze daarover aanspreken voor uw eigen welzijn.
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