
 
 

 

Welkom terug op het terras & in het clubhuis! 
 

We hebben er even op moeten wachten… en eindelijk mag het weer!  
Lekker genieten met een koffie, een hapje en/of een lekker drankje. Dat doen we 
wel veilig natuurlijk, volgens de verplichtingen die vanuit de overheid gelden voor 
heropening horeca. Daarom voor de duidelijkheid hierbij onze 

 

Sluispolder tafelmanieren: 
 

- Op de tafel staat vermeld hoeveel gasten er mogen zitten. Volg dit 
alstublieft op, schuif GEEN stoel bij.  

- Er is een afhaalbar naast de schuifdeur richting clubhuis. Deze 
AFHAALBAR is open vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur om zelf uw drankjes of 
hapjes te bestellen en op te halen. Vanaf 12:00 uur sluit deze bar & 
serveren we aan tafel. 

- Wilt u niet aan tafel bediend worden? Laat het ons weten, we serveren 
dan via speciale serveertafels. 

- Reserveren is niet nodig voor het terras, maar vol = vol! 
Reserveren voor binnen is noodzakelijk, maximaal 30 gasten! 

- Maximale tafelgrootte is 4 personen 

- Reserveren voor groepen (meer dan 8 personen), kan alleen in overleg 
met Sales & Events. Minimaal 3 dagen van te voren! 

- Hou er rekening mee dat er GEEN lange tafels gemaakt kunnen worden 
ivm de afstand. (we leveren geen megafoons mee ) Sluispolder maakt te 
allen tijde naar beste inzicht de tafelschikking 

- We doen ons uiterste best het iedereen naar de zin te maken, maar hou 
er rekening mee dat deze periode nog niet alles kan! 

- Volg de aanwijzingen van het team: Respect & begrip voor het team = 
fijn! 

 

We gaan er vanuit dat u in goede gezondheid hier aan tafel zit. Heeft u last van 
benauwdheidsklachten, koorts of verkoudheid, dan vragen we u naar huis te gaan. 
Voor uw gezondheid, maar ook voor die van onze Sluisies & van overige gasten. 
 

Geniet van het gras, het terras & elkaar!  


