2020: WE DID IT!
2021: HERE WE COME!

Persoonlijke boodschap
van Non Plus Ultra
Wat gaat ons dit jaar brengen? Dat is voor iedereen de grote vraag. Wij hebben die vraag
onszelf dan ook meerdere malen gesteld. We zijn er in geslaagd om 2020 te overwinnen
en hebben dat niet alleen gedaan uiteraard, maar met ons vaste NPU team, de vaste
leveranciers, de juiste mensen en U als onze trouwe gast liet ons ook niet in de steek en
de gunfactor lag bijzonder hoog, waarvoor onze dank.
De kracht van NPU is onze gastvrijheid en we er ook dit jaar voor zorgen dat U en Uw
gasten zich veilig voelen binnen de RIVM-richtlijnen, zoals u dat van ons gewend bent
sinds de start van de COVID-19 uitbraak.
We zijn in 2020 continu met heel veel creativiteit op zoek gegaan naar gepaste
oplossingen, omdat we vooruit wilden en laten zien dat we er hoe dan ook positief in
willen blijven staan, en bovenal er willen zijn voor U als gast van Non Plus Ultra.
We hebben te hard moeten werken de laatste 25 jaar om bij de pakken neer te zitten, en
zo zijn we zeker ook niet opgevoed. We waren er gelukkig al snel achter dat het enorm
werd gewaardeerd, en de gasten wisten ons al snel weer (terug) te vinden.
Zo zijn we begonnen met een grootse schoonmaak- en opknapactie in ons pand. Daarna
hebben we mogen zorgen voor een Drive-Thru met kant en klaar maaltijdboxen, het
pick-up point voor fietsers/wandelaars, de luxe vis- en vleesschalen acties, het POP-UP
restaurant voor de aspergeproeverij, diverse bierpakketten, de feesttent buiten, luxe
catering, een groot terras op onze nieuwe parking, de warme afhaalmaaltijden, de zak van
Willem en de Koningsdagacties, het 30-personen-beleid, de cadeaubonnen, de
kerstpakketten, diverse facebook filmpjes, tapasplanken, de Sinterklaas actie, de LUXE
Kerstcatering, het toetjes afhaalpunt bij Hopmans, de voucher actie, de lunch-to-go
pakketten, het Café-TO-GO, de NOW-wet, oudejaarsactie met oliebollen en cava.
We zijn dankbaar dat wij telkens op de steun van onze gasten konden rekenen in 2020.

2021 UPDATE NPU

Wij willen verder
Het komende jaar zullen we samen met U als onze gast eerst balans moeten zoeken in
het opstarten van onze zaak binnen de RIVM- richtlijnen. Natuurlijk willen we zo snel
mogelijk terug naar het oude normaal, maar laten we het samen stap voor stap
aanpakken en telkens per maand afwachten van wat er allemaal mogelijk is.
We gaan straks een NPU concept aanbieden met een feesten en partijen boek dat past
binnen de richtlijnen van het RIVM. Een opzet die we steeds wat verder kunnen
uitbreiden, naargelang de maatregelen versoepelen. Minimaal opstarten en zodra
er iets meer kan de teugels steeds losser laten.
We zijn hier achter de schermen al geruime tijd bezig om de juiste stappen te nemen en
ook vanuit de keuken op de situatie in te spelen, want vanuit welke manier we dan ook
gaan opstarten; we moeten nu kiezen voor VEILIGHEID voor U en uw gasten en tevens
voor onze medewerkers. Daarom zullen wij U binnenkort ons 2021 NPU-boek aanbieden,
zodat wij U meer duidelijkheid kunnen bieden hoe wij er als Non Plus Ultra in staan en
hoe wij er, ondanks de maatregelen, toch iets moois van willen maken. Dit boek zullen wij
na de persconferentie eind januari aan onze gasten presenteren. Via Facebook-berichten
zullen wij u tegen die tijd verder informeren.
We zullen het echter allemaal wel SAMEN moeten doen, want wij zijn nog steeds
verantwoordelijk voor U en uw gasten. We nemen deze taak ook erg zorgvuldig op ons.
De grote feesten en partijen zullen nog even op zich laten wachten totdat er weer wat
meer mogelijk is. Dus laten we stap voor stap beginnen, wij zijn er in ieder
geval klaar voor en alles heeft weer een frisse update gehad en onze
medewerkers zijn er weer super trots op om U te mogen ontvangen binnen ons
eigen vertrouwde Non Plus Ultra.

2021 UPDATE NPU

RIVM richtlijnen zijn bepalend...
...maar ondanks dat, willen wij juist NU starten met de mogelijkheden die we hebben.
De vaccinaties in het vooruitzicht geven ons extra vertrouwen om door te schakelen.
We zullen voorlopig de focus leggen op de 1,5 meter regel en uiteraard de hygiëne,
handen desinfecteren bij ontvangst. Mocht U gebruik maken van de grote zaal zullen we
goed doorspreken wat we van elkaar kunnen verwachten; U van ons en wij van U als onze
gast. VEILIGHEID staat voor ons voorop en daarom zullen we minder aantal gasten
aannemen qua bezetting. Dit heeft echter gevolgen voor de setting van het café- en de
dinerzaal. We zullen deze ruimte dit jaar geheel gaan benutten, om zoveel mogelijk ruimte
aan te bieden aan de gasten, binnen de RIVM-richtlijnen. Zo kunnen we dit jaar continu de
mogelijkheid aanbieden voor lunch, diner, winterkaart, aspergekaart, zomerkaart.
Zoals het er nu naar uitziet, bieden we voor groepen in 2021 de grote zaal aan, zodat
groepen dan een aparte ruimte hebben met een andere ingang dan het café. Dit zal ook
weer opbouwend zijn, aan de hand van de versoepeling van de RIVM-maatregelen.
Vandaar dat we nu dit jaar hiermee willen opstarten om een duidelijk signaal af te geven
waarbij we vooruit willen, binnen de geldende RIVM-normen.
Zodra we open mogen, zullen we waarschijnlijk opstarten met een beperkt aantal gasten.
We zullen direct beginnen met een winterkaart tot 14 maart in het café en kleine zaaltje.
Er zal eerst nog wel een maximum van gasten komen, en dat is niet erg, zolang we maar
op mogen starten. Vanaf dinsdag 16 maart willen wij starten met onze zomerkaart en de
aspergekaart. We gaan er vanuit dat we stapje voor stapje ons terras dan ook weer buiten
mogen zetten om de fietsers en passanten weer te mogen ontvangen.
Zoals aangegeven zullen we de grote zaal weer openen voor groepen, zodra dat mag.
Deze zaal heeft een aparte inkom, toiletgroep, garderobe. Geheel volgens de richtlijnen
van RIVM, dus een veilige omgeving voor U en Uw gasten.
Zoals U van ons gewend bent, zitten wij als Non Plus Ultra zeker niet stil, ondanks de
landelijke horeca sluiting. Wij verwelkomen u graag bij ons. Veilig en vertrouwd.

WIJ WERKEN STRIKT VOLGENS

DE RIVM RICHTLIJNEN

