
 

 

 
Wij zijn weer dagelijks open vanaf 1 Juni 9.30 uur 

 

De keuken is dagelijks geopend van 11.30 tot 20.00 uur 

voor lunch, hapjes en diner  

 

Leuk dat u bij ons komt eten! 

 

U kunt tot twee uur van tevoren bij ons reserveren. Wilt u binnen twee uur 
graag bij ons terecht? Neem dan even telefonisch contact met ons op via +31 
(0) 76 561 40 00 . 

RESERVERINGEN OP TERRAS 
Wij reserveren alleen tafels in het restaurant, voor het terras kan geen 
reservering gemaakt worden. 
 
HIGH TEA 
Wij serveren alle dagen een high tea vanaf 4 personen, behalve op zondag. 
Deze dag kunnen wij geen high tea serveren. 
 
MEER DAN 8 PERSONEN? 
Wilt u graag met meer dan 8 personen komen binnen of op het terras ? 
Neemt u dan ook even telefonisch contact met ons op, zodat wij u kunnen 
verzekeren van een goede plek. 
  

N.B. Vanwege het COVID-19 virus is de 7 heuveltjes te allen tijde bevoegd uw 
tafel- en of zaalreservering te annuleren of te wijzigen door eventuele 
aanpassingen in de opgelegde voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene richtlijnen voor gasten van de 7 Heuveltjes in verband met COVID-19 

*Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.  

Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of meerdere personen uit één huishouden binnen 1,5 meter 
van elkaar zitten. 

*Zorg voor 1,5 meter afstand tussen personen aan verschillende tafels.  

*Bij binnenkomst in de 7 Heuveltjes en na toiletbezoek dient men grondig de handen te wassen of 
gebruik te maken van de aanwezigen  desinfectiemiddelen voor de handen. 

*Na een controlegesprek bij de ontvangst mag de bediening binnen de 1,5 meter hun werk verrichten. 

*Tafels en stoelen worden gereinigd na vertrek gasten. 

*Honden zijn in verband met hygiëne in het restaurant niet toegestaan, op het terras zijn honden welkom 
mits aangelijnd. 

*Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze de ruimte. 

*De speeltuin is voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar . 

Geen volwassenen in de speeltuin 

 

•  
•  

Toegang mag ontzegd worden bij: 

• Vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. 
 Het niet houden aan de 1,5 meter regels van de 7 Heuveltjes en de overheid. 

• De speeltuin is voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar . 

 
  

 


