
A GRUTA CAFÉ-RESTAURANTE  
REABRIU COM MEDIDAS DE 

HIGIENE E SEGURANÇA 
REFORÇADAS 

***** 
Queremos transmitir confiança aos nossos clientes, dada às 
rigorosas exigências e procedimentos que a atual situação COVID19 
exige, alinhados com as recomendações da OMS e DGS, sendo que já 
temos o certificado Clean & Safe do Turismo de Portugal, garantindo 
por isso: 

- Disponibilização de dispensadores de solução álcool/gel à entrada 
e outros locais convenientes para desinfeção de mãos 

- Menus em versão digital com QR code que possam ver através do 
telemóvel 

- Distanciamento de 2 metros entre as mesas 
- Privilegiamos a ocupação da esplanada ao ar livre 

- Utilização de máscara pelos clientes, exceto quando sentados à 
mesa  

- Ocupação máxima por mesa de 4 pessoas, exceto coabitantes 
- Material colocado nas mesas só após chegada dos clientes 

- Higienização regular das mesas e cadeiras 
- Garantimos as medidas previstas no HACCP 

- Possibilidade de pagamento “contactless”  
– Incentivamos o agendamento prévio para reserva de mesa através 

de telefone ou WhatsApp – 926 699 017 

 
COZINHA ABERTA  DAS 12H00 ÀS 23H00 

FAÇA A SUA RESERVA : 291 620 069  OU  926 699 017 

WWW.GRUTAFUNCHAL.COM 



 

 
 

 

Se tiver febre, tosse ou falta de ar ligue: 

ATENÇÃO 

OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA 
Caso necessite de remover a máscara para consumo, cumpra as boas práticas, 

higienização das mãos e coloque a mesma em local adequado, para evitar contaminações.  
 

Complemente sempre que possível com a etiqueta respiratória e distanciamento social. 

Proteja-se a si e aos outros. Obrigado! 
Medidas de prevenção em vigor durante o período de Pandemia Covid19 

RESPEITE A DISTÂNCIA DE 
2 METROS ENTRE PESSOAS 

(Exceto entre coabitantes) 
Sempre que possível mantenha o distanciamento social, caso tenha 
necessidade de se aproximar para realizar pagamentos ou recolher 

materiais, evite falar e/ou tocar nas pessoas ou nos seus objetos pessoais. 

A lotação do estabelecimento está limitada a ___ pessoa(s). 

Agradecemos a sua colaboração em aguardar a sua vez. 

Respeite os sentidos de circulação e evite cruzamentos. 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
 Pessoas idosas, Pessoas com deficiência ou incapacidade, Grávidas e/ou Pessoas acompanhadas 

de crianças, Profissionais de saúde, Elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e 
socorro; Pessoal das forças armadas; Pessoal de prestação de serviços de apoio social. 

 

Está disponível apenas em formato eletrónico 
Sítio da internet: www.livroreclamacoes.pt/inicio 

Agradecemos que privilegie meios de pagamento sem contacto 

OBRIGATÓRIA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 




