
Desinfecteer  

grondig je handen

Denk aan  

1,5 meter afstand

Wij werken hier 

met de RIVM regels

Binnen wordt er uitsluitend met  

reserveringen gewerkt. 

Wacht op onze medewerker voor je 

(gezondheids)check en je tafeltje

Wissel niet  

van tafel 

Houd je aan de regels, anders moeten 

we je de toegang tot Het Strandhuis

 ontzeggen

Bestel easy op het terras via de 

QR-code op je tafeltje.

Betaling graag  

per pin.

S C A N  D E  Q R - C O D E  O P  J O U W  

T A F E L  E N  B E S T E L  S N E L !
Wij maken vanaf nu gebruik van Butlaroo.

Zo kun jij als gast de digitale menukaart bekijken, een bestelling plaatsen én de rekening betalen.
 Allemaal via jouw eigen smartphone. De camerafunctie op je telefoon registreert de code. Handig en snel! 

 Lukt het niet via de camera, ga dan naar www.hetstrandhuis.nl/order

 |    W W W . H E T S T R A N D H U I S . N L    |

H Y G I Ë N E  R E G E L S

HOE WERKT HET?
U bestelt op uw telefoon zelf uw drankjes en gerechten. Deze vind u in deze app. Wij komen ze vervolgens 

uitserveren aan tafel. Lekker makkelijk, en zoals u van ons gewend bent!
 

KAN IK HET VOOR- EN HOOFDGERECHT TEGELIJK BESTELLEN?
Belangrijk om te weten is dat alle bestellingen per keer in zijn geheel worden gebracht. Dus bestelt u voor- en 

hoofdgerechten (desserts) tegelijk in dezelfde bestelling, dan komt alles ook tegelijk aan tafel. Wilt u uw  
voor- en hoofdgerecht en dessert apart? Bestel dan pas de volgende gang als u daar aan toe bent.

Dus splits voor-, hoofdgerecht en dessert op in meerdere, separate bestellingen.
 

HOE WERKT HET MET AFREKENEN?
U bestelt, middels de QR-code op uw tafel, waar u zin in heeft. Zit u op ons terras, dan rekent u pas af als u 

wilt vertrekken. Dit zoals u bij ons gewend bent: u rekent gewoon bij een van onze medewerkers af.  
Dat kan cash of per PIN. Op ons strandterras (de stoelen en picknicktafels buiten het terras op het strand) 

dient u per bestelling vooraf mobiel af te rekenen.
 

IK BEGRIJP NOG NIET HELEMAAL HOE IK DE APP MOET GEBRUIKEN. WAT NU?
Geen punt. U kunt altijd een van onze medewerkers vragen u de app uit te leggen. Gelukkig is het heel erg  

intuïtief, dus een korte uitleg en u maakt een vliegende start! En anders nemen we uw bestelling even bij u op. 
Dat kan dan even duren, hopelijk heeft u daar begrip voor.

 
KAN IK VAN TAFEL WISSELEN ALS IK AL WAT BESTELD HEB?

Het wisselen van tafel is in het kader van de RIVM maatregelen ongewenst. Wilt u toch wisselen van een tafel, 
terwijl u al wat besteld heeft op uw tafel. Dan kunt u de bediening vragen of het mogelijk is te wisselen.  

Zij zetten uw gedane bestellingen dan om naar een andere tafel: mits dit mogelijk is.
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Welkom bij Het Strandhuis
In deze app kun je gemakkelijk 

en snel bestellen. De bediening komt het  
zo snel mogelijk brengen!

U kunt bij ons in Het Strandhuis betalen met cash en PIN. Wij accepteren geen creditcards.


