
                  7 STATOČNÝCH...  
 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE GASTRO PREVÁDZKY K NARIADENIAM PLATNÝM OD 15.10.2020 

1. 

Vo vnútorných a vonkajších priestoroch je dovolené pohybovať sa výhradne s nasadeným rúškom.  

Dôkladná dezinfekcia rúk vám potrvá pár sekúnd, preto prosím tento krok, určite nevynechajte. Rúško 

nie je  povinné nosiť iba v nevyhnutnom čase, kedy  konzumujete jedlo a nápoje.  Dodržujte odstup aspoň 

2 metre od ostatných osôb, ktoré nežijú s vami v spoločnej domácnosti. 

2. 

OD 15.10. STRAVU PODÁVAME FORMOU VÝDAJA ALEBO V ALTÁNKU S MOŽNOSŤOU SEDENIA NA 

ČERSTVOM VZDUCHU (Ubytovaný hosť má okrem týchto alternatív aj možnosť konzumácie priamo na izbe). 

Jedlo môžete objednať telefonicky: 0915 809 957 / e-mailom: prevadzka@hoteltenis.sk / osobne 

v altánku alebo v dennom bare. Každé jedlo i nápoj dostanete hygienicky zabalené. K dispozícii je 

Denné menu, Sezónne menu aj lístok A´la carte, Vínna karta a Nápojový lístok. 

3. 
Altánok sme pripravili tak, aby ste nepriaznivé počasie pocítili, čo najmenej. Podsedáky, teplé deky 

a ohrievače sa postarajú, aby ste nám tu nepomrzli a chutné jedlo a dobrá nálada zabezpečí, aby ste sa 

zbavili jesennej letargie a boli aj v tejto komplikovanej dobe stále fit, lebo spoločne: #zvladnemeto ! 

4. 
Objednávky na vyzdvihnutie prijímame od 8:00 do 19:00 na telefónnom čísle: 0915 809 957. Denné menu 

vydávame v čase od 11.00 do 14:00 alebo do vypredania zásob. A´la carte a Sezónne menu podávame 

v čase od 11:00 do 21:00. Akceptujeme platbu v hotovosti i platobnou kartou. 

5. 
Veľmi si vážime, že dodržiavate nariadenia ÚVZ SR, pretože tým chránite nielen svoje zdravie, ale aj zdravie 

ostatných. Uvedomelých hostí upozorňovať nie je potrebné.  Ak by však predsa, rešpektujte prosím pokyny  

nášho personálu. 

6. 
Viete, že u nás nájdete hygienicky bezpečnú prevádzku? Priestory a povrchy sú denne niekoľkokrát 

dezinfikované a dbáme aj na opakovanú dezinfekciu germicídnymi žiaričmi, ktoré priamo ničia baktérie, 

plesne a vírusy.  

7. 
Je dokázané, že psychická pohoda ovplyvňuje naše zdravie. My vám v HOTELI TENIS ponúkame rozptýlenie, 

chutné jedlo i relax. Svoje návyky upravme len do tej miery, aby sa z nášho života nevytratila radosť. 

Dodržujme pravidlá a berme ohľad na seba i svojich najbližších.  

 

 


