
Le Flore: onze maatregelen
 
 

ONZE NIEUWE OPENINGSUREN
Maandag : 12u – 14u / 18u – 21u

Dinsdag : Gesloten
Woensdag : Gesloten

Donderdag : 12u – 14u / 18u – 21u
Vrijdag : 12u – 14u / 18u – 21u

Zaterdag : Middag gesloten / 18u – 21u
Zondag : 11u30 – 14u30 / 18u – 20u

 
De middagshift alsook de avondshift zullen allebei opgesplitst worden in 2 shiften. De eerste

middagshift begint om 12u, de tweede om 13u. Voor de avondshift, de eerste zal om 18u
beginnen en de tweede om 19u30 uur.

Voor de zondag : de eerste middagshift zal om 11u30 beginnen, de tweede tegen 13u. Voor de
avondshift, de eerste zal beginnen tegen 18u en de tweede tegen 19u.

 
RESERVEREN

Via telefoon op 019 51 16 33 of via onze website www.leflorehannut.be
Om een zodanig efficiënt shift verloop vragen wij u a.u.b. om op tijd te komen. Nadien vragen

we u vriendelijk om tijdig de tafel terug ter beschikking te stellen zodat het personeel de
stoelen alsook de tafel kunnen ontsmetten en terug kunnen klaarmaken voor de volgende

shift. Bij een te laat komen van 15 minuten, is uw tafel niet meer gegarandeerd.
 

HET ONTHAAL
Bij aankomst, vragen wij u te wachten aan de geschikte ingang totdat een personeelslid u
onthaalt en u naar uw tafel zal leiden. Aan de ingang zal er een hydroalcoholische gel ter u

beschikking gesteld zijn. De ingang alsook uitgangen zullen aangewezen worden. We vragen u
om deze ten zeerste te respecteren.

 
BEDIENING AAN TAFEL

We zijn verplicht om ons manier van te werken te veranderen. Daarom vragen wij u om aan uw
tafel te blijven zitten. Uiteraard, verplaatsingen naar het toilet zijn toegelaten. Wij werken met

een bedieningstafel waar wij een dienblad met uw bestellingen zullen neer zetten. Gelieve deze
plateau´s zelf leeg te maken en nadien ook terug te vullen zoveel als mogelijk. Zo kunnen we

de afstand tussen personeel en klanten beter bewaren.
 

AFREKENEN
We raden u om met een bankkaart (Maestro, MasterCard, VISA) af te rekenen, dit om zo veel

mogelijk contact te vermijden. Contactloos afrekenen is zeker aangemoedigd ! Een
medewerker zal bij u aan tafel komen afrekenen.

 
Team Le Flore dankt u voor uw begrip. 


