KÆRE GÆSTER,
det glæder os, at I viser interesse for en kortere eller længere ferie hos os på Romantik Hotel
Kieler Kaufmann. Vi vil gerne straks forsikre jer om, at vi i høj grad påskønner jeres tillid, og
gør alt, hvad der står os i magt for, at I skal få et afslappet og sikkert ophold hos os.
Vi har tilpasset og udvidet vores hygiejne-koncept i overensstemmelse med retningslinierne i
forordningen fra delstaten Slesvig-Holsten om bekæmpelse og forhindring af yderligere
spredning af COVID19 smitte. Skulle I ha‘ bemærkninger eller spørgsmål hertil, er I
velkommen til at kontakte os før eller under opholdet.
De hjerteligste hilsner fra Kiel
Familie Lessau &
alle medarbejdere på Kieler Kaufmann

Hygiejneregler
Overalt på hotellet udenfor eget værelse
skal der bæres mund-næse beskyttelse
(undtaget ved bordet i restauranterne).

Hold venligst afstand på mindst 1,5
meter til personer udnefor egen
husstand og undgå at danne grupper.
På hotellet er der opstillet diverse
dispensere med desinfektions-midler.
Vær venlig at benytte dispenserne.

Vi beder alle gæster hjælpe med
at overholde hygiejne-reglerne.
Kun hvis alle hjælper til, viser
hensyn og en gang imellem har en
lille smule ekstra tålmodighed, er
vi i stand til at holde hotellet og
restauranterne åbne.
Vi tillader os at håbe på jeres
forståelse og positive medvirken.
Tak!

Vask venligst hænderne regelmæssigt
med sæbe i mindst 20 sekunder.

Ved symptomer på luftvejs-sygdom eller
feber beder vi jer omgående søge læge.

Vær venlig at hoste og nyse i armhulen
eller albueleddet
Vær opmærksom på de aktuelle regler
om kontakt-indskrænkninger.

Vi beder ydermere om jeres
forståelse for, at der vil være
enkelte services og ydelser, som
vi enten overhovedet ikke eller
kun i begrænset omfang må
tilbyde vores gæster.
På næste side finder I de aktuelt
gældende regler for vores
restauranter og service-ydelser
på vores hotel.

Vi gør opmærksom på, at vores
restauranter og bar i følge gældende
forordning skal lukke kl. 23.00.
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Morgenbord

Restauranter og bar

o Vi serverer morgenmad i restaurant
Kaufmannsladen dagligt kl. 07.00 – 11.00.

o I restaurant Kaufmannsladen
tilbyder vi a la carte servering på
følgende tidspunkter:
Mandag - fredag
Kl. 12.00 – 14.00 & 17.30 – 22.00.
Lørdag - søndag samt helligdage
Kl. 12.00 – 22.00.
Køkkenet lukker kl. 21.00.

o Vi må for tiden ikke servere morgenbuffet.
Derfor har vi udarbejdet et særligt
morgen-menukort, hvorfra vores gæster
kan sammensætte morgen-måltidet. Det
valgte bliver derefter serveret direkte ved
bordet.

o Vi serverer gerne kaffe og kage hver
dag mellem kl. 14.00 og kl. 17.00.

Rengøring af værelser
o For at minimere person-kontakt vil vi kun
rengøre jeres værelse under jeres ophold,
når I udtrykkeligt beder om det, og
markerer dette ved at hænge det grønne
skilt på værelsesdøren. Ønsker I nye
håndklæder, beder vi jer meddele dette i
receptionen.
o

Efter afrejse rengør og desinficerer vi alle
værelser grundigt og omhyggeligt i
forlængelse af vort hygiejne-koncept.

o Restaurant Ahlmanns er åben
torsdag – lørdag fra kl. 18.30.
o Vores bar Soll & Haben er åben
torsdag – lørdag og på helligdage kl.
17.00 – 23.00. Her tilbyder vi også
serveringer fra et bar-menukort.
o Vi kan for tiden ikke tilbyde måltider
som room-service.

Sanctum
Bestilling af bord
Det er desværre for tiden nødvendigt på
forhånd at bestille bord til frokost og middag i
restaurant Kaufmannsladen. Uden dette kan vi
desværre ikke garantere et ledigt bord.
Det vil være en stor hjælp, hvis bestilling af
bord kan ske så tidligt som muligt, så vi
dermed har bedre mulighed for at overholde
alle gældende retningslinier.

o Vores wellness-afdeling „Sanctum“,
inkl. fitness-center, er lukket p.g.a.
planlagt renovering indtil 19. juni
2020.

Vielen Dank.
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