CONTACT DETAILS
Restaurant Bord’Eau kindly asks you to provide us with a correct phone number and working email address
in order to confirm your reservation. Our team will contact you 24 hours prior to your reservation to
reconfirm. In case you have not received a reconfirmation of your reservation the day prior to your booking,
unfortunately we cannot guarantee your booking.
RESERVATION TIMING
Please do respect the timing of your reservation and kindly inform us should any there be any delays; our
team holds your table for up to fifteen minutes. After that we reserve the right to cancel your booking
should you not show up or if we have not been informed regarding your delays.
DIETARY REQUIREMENTS
Due to the complexity of our dishes, we kindly ask you to inform us about your dietary requirements in
advance. In case mentioned when making the reservation, we can accommodate guests with the following
dietary requirements: meat, poultry, fish, shellfish, gluten, lactose, pregnancy, vegetarian, and allergies for
some ingredients.
Unfortunately we cannot accommodate other profound dietary requirements. Should there be any doubt if
we could accommodate your wish, please do not hesitate to contact us.

Restaurant Bord’Eau is looking forward to welcome you.

CONTACTGEGEVENS
Restaurant Bord’Eau verzoekt u vriendelijk om bij het maken van een reservering een correct
telefoonnummer en emailadres door te geven zodat wij uw reservering kunnen bevestigen. Ons team zal 24
uur voor de reservering contact met u opnemen ter herbevestiging. Indien u geen herbevestiging van uw
reservering heeft ontvangen op de dag voor uw reservering, kunnen wij uw reservering helaas niet
garanderen.
TIJDSTIP VAN RESERVERING
Graag verzoeken wij u om de tijd van uw reservering te respecteren en vernemen wij het graag indien u
vertraagd bent; ons team houdt uw tafel tot een kwartier na uw reservering voor u vrij. Daarna behouden
wij het recht om uw boeking te annuleren indien u niet verschijnt of indien wij niet geïnformeerd zijn over uw
vertraging.
DIEETWENSEN
Door de complexiteit van onze gerechten vragen wij u vriendelijk om uw dieetwensen vooraf aan ons te
vermelden. Indien vermeld bij het maken van de reservering, kunnen wij rekening houden met de volgende
dieetwensen/allergieën: vlees, gevogelte, vis, schaal-en schelpdieren, gluten, lactose, zwangerschap,
vegetarisme, en allergieën voor sommige ingrediënten.
Helaas kunnen wij overige diepgaande en ingrijpende wensen/allergieën niet doorvoeren in ons menu.
Mocht u twijfelen of wij kunnen voldoen aan uw wens, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Restaurant Bord’Eau ziet ernaar uit om u te mogen verwelkomen.

TERMS & CONDITIONS RESTAURANT BORD’EAU - RESERVERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT BORD’EAU

