Beste gast,
Wat ontzettend fijn dat we je weer mogen ontvangen! Daarvoor waren de nodige
aanpassingen nodig, die wij in deze brief graag met je delen. Om gelijk met de
deur in huis te vallen: tot onze spijt kunnen we onze familieleden geen kortingen
bieden dit jaar. De aanpassingen en beperkingen staan het helaas niet toe, dus
wij hopen op jullie begrip hiervoor. Gelukkig is er ook leuk nieuws: sinds 1 juni
hebben wij een nieuw zomermenu! Onze kaart staat weer vol met verrassende
smaakcombinaties en nieuwe gerechten. Vanwege de speciale huidige situatie
kan aan dezelfde tafel besteld worden van het pizzeria én à la carte menu. Dat is
dus genieten van het beste van beide!
Verder moeten wij vragen om jullie begrip en geduld: vanwege de voorschriften
van het RIVM kunnen wij de komende tijd mogelijk niet alle reserveringen
aannemen, omdat wij er natuurlijk voor moeten zorgen dat de belangrijke 1,5
meter gewaarborgd blijft. Om deze redenen is het voorlopig alléén mogelijk om
langs te komen op reservering, ook op het terras. Reserveren mag ook aan de
deur! Voor een gezelschap uit verschillende huishoudens is er een maximum van
2 personen per reservering. Komt het hele gezelschap uit hetzelfde huishouden?
Dan is er geen limiet op het aantal personen. Wacht bij aankomst in de
wachtruimte op ons terras. Daar komen wij je ophalen en informeren over de
nieuwe huisregels. Deze zijn ontzettend belangrijk, want alleen door deze samen
op te volgen kunnen wij open blijven en onze passie met jullie delen! Blijf tijdens
je bezoek ook aan tafel zitten tenzij opstaan noodzakelijk is, dit geldt ook voor
kinderen. We hebben een looproute uitgestippeld naar de toiletten of de
rookzone buiten.
In de bijlage vind je een formulier: wij vragen je vriendelijk om deze naar waarheid
in te vullen, in het belang van ons allemaal. We ontvangen het ingevulde
document (één formulier per persoon) graag de dag vóór je bezoek per mail op
reserveringen@opazzo.nl. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor overtreding van
het RIVM-voorschrift dat het gezelschap aan tafel (van meer dan 2 personen) uit
hetzelfde huishouden dient te komen. Zowel ons personeel als onze gasten
vragen wij dringend om alle voorschriften zo goed mogelijk op te volgen. Zo
kunnen we snel weer door naar een gezellig en levendig O’Pazzo waar we zo van
houden!
Reserveren kan, zoals gebruikelijk, door te mailen naar reserveringen@opazzo.nl
of telefonisch op 010-2827107. Afhalen en Thuisbezorgd blijft uiteraard
beschikbaar!
Met culinaire groet,

O’Pazzo

