Quan obriu el
restaurant?

Cada dia fins el 30 de setembre, després caps de
setmana i festius.

Esteu oberts al vespre?

Sí, obrim cada dia al vespre tant els menjadors
interiors com terrasses exteriors amb estufes.

He de reservar?

Sí, la reserva prèvia és indispensable.

Fareu menjar per
emportar?

Sí, tots els plats de la carta els oferim per emportar
amb un 20% de descompte.

Quan puc demanar el
menjar per emportar?

Els plats per emportar es poden demanar els dies
que el restaurant està obert fins a les 13:30 al migdia i fins les 20:30 al vespre concertant l’hora de
recollida.

He de venir amb
mascareta?

Sí, es recomana arribar a la Sidreria amb mascareta i, un cop us han acompanyat fins la taula,
us la podeu treure.

Els cambrers porten
mascareta?

Sí, tot el personal de Mooma porta mascareta i
guants, tant els cambrers com els cuiners.

Com garantiu que la
taula està desinfectada?

Totes les taules del restaurant seran desinfectades
abans de començar el servei, després d’utilitzar-les
i un cop finalitzat el servei per tal de garantir la
màxima seguretat possible.

Hi ha distància de
seguretat entre taules?

Sí, tots les taules estan separades un mínim de 2
metres per a garantir la distància de seguretat
entre els nostres clients.

Quantes persones
podem ser en una taula?

Seguint la normativa, les taules poden ser d’un
màxim de 10 persones.

Garantiu la seguretat
amb els proveïdors?

Sí, els proveïdors seran rebuts amb escrupoloses
mesures de seguretat evitant qualsevol contacte
amb el personal de cuina.

Feu visites guiades?

Sí, les fem cada dia a les 11:30h.

Es manté la caducitat
dels val regal?

No, s’amplia tres mesos per a compensar el tres
mesos que hem hagut de tancat degut al covid-19.

Obrireu el Jardí de
Mooma?

Sí, obrim cada dia de de les 16:00h a la 01:00h.

