
KÄRA GÄSTER
I rådande läge är er säkerhet och trygghet av största 

vikt för oss på Hillenberg. Vi följer naturligtvis 
Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. 
Vår personal har strikta instruktioner att stanna hemma 

vid minsta förkylningssymptom samt att hålla en 
extra god handhygien.

Som gäst hos oss på Hi l lenberg vi l l  v i 
att  du ska känna dig trygg att  besöka 

oss oavsett  t i l l fä l le
 

DÄRFÖR HAR VI:

Ingen stående servering i matsal och bar

Ökat utrymmen mellan borden

Aktivt arbete för att minimera trängsel

Största sällskap per bord om 8 personer

 Sällskap på 8 personer eller fler kommer 
placeras vid flera bord

Utökat städrutiner och desinficerar 
utsatta ytor extra

Ingen servering efter 22.00 

Har ni några som helst frågor är ni 
välkomna att höra av er till 

 info@hillenberg.se eller 08-51942153



DEAR GUESTS
In the current situation around covid-19 your safety and 

security are of utmost importance to us. We follow all the public 
health authority’s decisions and directives. Our staff have strict 
instructions to stay at home with the slightest cold symptoms 

and to maintain an extra good hand hygiene.

As a guest at  Hi l lenberg we want you to 
feel  safe to vis it  us at  any t ime

 
T H E  F O L L O W I N G 

A C T I O N S  H A V E  B E E N  T A K E N :

Only seated service in restaurant and bar

Increased spaces between the tables

Active work to minimize congestion

Largest party per table with 8 people

Groups of 8 people or more will be
placed at several tables

Extended cleaning routines and desinfecting 
exposed surfaces

No serving after 22.00

If you have any questions, 
you are more than welcome to contact us.

 info@hillenberg.se eller 08-51942153


