Wij mogen openblijven in de corona-periode.
•

Wij gaan ervan uit dat u alleen boekt als u geen coronaverschijnselen hebt.

•

B&B Appartement Regina hee een eigen ingang. Bij aankomst zorgen wij ervoor dat u door de
voordeur naar binnen kunt.

•

U kunt de B&B op uw gemak verkennen.

•

Om 1,5 meter te waarborgen, komen wij zelf achterom, met mondkapje, om u te verwelkomen
en eventueel uitleg te geven over de kachel, de tv, de keuken, meer handdoeken etc.

•

Mocht u vragen hebben of iets missen: de meeste dingen kunnen zo opgelost worden.

Het ontbijt
•

Het ontbijt wordt klaargezet in de keuken. U kunt dan opstaan wanneer u wilt. Alles is aanwezig
om ervan te genieten.

Restaurants
Kijk op de sites voor reserverings- en a aal jden.
•

De restaurants zijn open als de regering het toelaat en volgens hun eigen jden.

•

Bij Café Hammingh kunt u op vrijdag, zaterdag en zondag maal jden a alen. Kijk op de website
voor het menu. Op vrijdag kunt u een dorpsmaal jd halen voor € 12,50.

•

Bij Cafetaria Het Woaterbörgje kunt u van alles a alen.

•

Bij Restaurant Garnwerd aan Zee kunt u niet a alen.

•

Bij Café De Brug in Ezinge kunt u maal jden halen voor € 10,00 of (in overleg) laten bezorgen
voor € 12,50. Menu te vinden op FaceBook

•

Bij Restaurant De Jongens uit de Buurt kunt u bestellen volgens de menukaart.

•

Via Thuisbezorgd.nl kunt u bestellen bij Spare Rib Express.

•

U moet wel reserveren.

•

En anders hee Regina nog wel een voorraad "Blikjes van Hammingh" in huis. Samen met pasta
of rijst: de prijs van Hammingh + € 2,50 (per keer, niet per persoon).

•

Supermarkten zijn in Winsum en Ezinge.

Café Hammingh: 06-23949453
Het Woaterbörgje: 0594-621559
Café De Brug: 0594-621847 of 06-53885720
Jongens uit de buurt: 0595-202040
Spare Rib Express: via de website van thuisbezorgd.nl , bezorgkosten € 2,50
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EET SMAKELIJK

