The Lombard Reservation Policies


Dress code: Smart Casual



Opening Hours are daily from 12:00 – 24:00



Last reservation for the Restaurant possible is at 22:00 due to the actual Covid 19 regulation to ensure the closing of the kitchen for 23:00



All guests are required to undergo the Covid 19 safety regulations (hand
sanitization and temperature check) before entering the venue. By high
temperature, reaching 37.5 the restaurant holds every right to deny access to the
guests.



Six is the maximum allowed guest count per reservation



Smoking inside is not allowed. Only in the designated areas outside the
restaurant (Government regulations)



Last reservation possible is at 22:00 being 22:30 last order for the regular a la
carte menu



Bar & Lounge Food menu served until 23:30



No Pets allowed



All tables are sanitized at all times, and employee wearing PPE at all time to
guarantee the safety of our guests and our colleagues



The restaurant hold reservations for 30 minutes. If the reservation has not arrived
or called via phone within 30 minutes after the actual reservation time, the
restaurant reserves the right to mark the reservation as a no show or
cancellation.

سياسات الحجز في لومبارد
 المالبس المسموحة هي :رسمي /يومي
ً و حتى 12:00
ً من الساعة  12:00ظهرا
 المطعم يفتح يوميا
ليالً
ً بسبب أوامر الدفاع
 آخر حجز ممكن حتى الساعة  10:00مساءا
المتعلقه ب  Covid -19لضمان إغالق المطبخ في الساعة
ً.
 11:00مساءا
 يتعين على جميع الضيوف اإللتزام بقواعدالسالمة لخاصة بـ
( Covid 19تعقيم اليدين وفحص درجة لحرارة) قبل دخول
المكان.إذا كانت درجة حرارةالضيف  ،37.5يحتفظ لمطعم
بكل الحق في منع دخول الضيوف.
 الحد

األقصى

المسموح

به

للضيوف

للجلوس

على

الطاولةالواحدة هو  6أشخاص.
ُ 
يسمح بالتدخين فقط بالمنطقة الخارجيه فقط "التراس"
 يمكن الطلب من قائمة طعام البار حتى الساعة 11.30
ً
مساءا
 غير مسموح بدخول الحيوانات األليفة
 جميع الطاوالت معقمة في جميع األوقات  ،والموظف يرتدي
الكمامات و القفازات في جميع األوقات لضمان سالمة
ضيوفنا وزمالئنا
 المطعم يحتفظ بالحجوزات لمدة  30دقيقة ،بعد ذلك يحتفظ
المطعم بالحق في إلغاء الحجز.

