Grand Café is weer open voor bezoekers!
( Update: 09-07-2020)



Vanaf 1 juli is iedereen weer welkom zonder dat er triagevragen worden gesteld
en hoeft u geen reservering meer te maken. Wél blijft binnen de 1,5 meter
regeling van kracht maar u mag wel met 2 personen aan één tafel zitten.



Naast onze vaste kaart hebben we ook een Koffie,- Lunch-, High-tea of
Borrelarrangement . Een arrangement kost € 5,-.



Omdat we minder gasten kunnen ontvangen in het GC vanwege de 1.5 meter
regel, betekent dit dat we minder inkomsten hebben, terwijl de kosten zelfs hoger
worden. Daarom zijn we genoodzaakt per persoon € 0,70 extra in rekening te
brengen. Zodoende hopen we de gemiste inkomsten enigszins terug te kunnen
verdienen, zodat het GC open kan blijven voor u en andere gasten.



Ons terras is ook weer open. Ons terras is bereikbaar via de schuifdeur in de gang
“GC-Provenier” en niet via Grand Café. Op het terras zult u worden geholpen door
onze medewerkers van het GC. Komt u dus ook niet naar de bar toe.

De Eetclub gaat weer beginnen!
(update 21-07-2020)

Na een paar maanden stil te hebben gelegen vanwege Corona zijn we blij dat we weer
kunnen gaan starten met De Eetclub. De eerste keer is op woensdag 15 juli 2020 en zal
vanaf dan wekelijks op woensdag zijn. In de toekomst gaan we wellicht ook weer
uitbreiden naar de maandag.
Cateraar Hofmans verzorgt een 3 gangen menu die u zelf kunt samenstellen. U heeft
daarbij keuze uit 2 soepen, 2 soorten vlees, 2 soorten groenten, 2 aardappel
componenten, rauwkostsalade en een heerlijk toetje. Dit alles voor € 8.50 per persoon.
De kok schept voor u op en wordt voor u geserveerd aan tafel door onze
gastvrouwen/heren.
Bij De Eetclub is iedereen welkom. Echter omdat wij ons moeten houden aan de RIVM
richtlijnen moet u zich vooraf bij ons aanmelden. Dit kunt u doen door of langs te gaan
bij het Grand Café of door te bellen via nummer 024-3279238. Opgeven kan telkens
tot de dinsdag 17:00 uur. Er is plek voor maximaal 44 personen.
De Eetclub, Grand Café
Elke woensdag van 17:00 - 19:00 uur
Inloop vanaf 16:30 uur
Inschrijven bij het Grand Café

