Hvor er dog denne Pesach
anderledes end alle andre
Corona betyder forandring, men naturligvis ikke aflysning af salget hos Gils Deli
Som bekendt betyder Seder på dansk Orden, og Gils Deli forsøger efter bedste evne at
sørge for ordentlige forhold og appellerer til, at alle ind-ordner sig efter de
forholdsregler, vi er nødsaget til at tage af hensyn til hinandens helbred.
Vi beder først og fremmest om forståelse for, at vi ikke kan garantere andet end, at vi
gør vores bedste for, at alle så vidt muligt får de varer, som de ønsker sig.
Hver dag er der nye udfordringer fra ind- og udland, som påvirker Gils Deli og dermed
jer som kunder. Men når alle er positive og forstår, at hensyn til næsten er mere aktuelt
end nogen sinde, så skal der nok komme både matze, hønsekødsuppe, kød,
sylteagurker m.m. på Pesach-bordene i de små og større stuer.

Vigtigt:
Fra tirsdag den 24. marts starter Pesach-udsalget (vedhæftet en liste med de varer, vi
håber at have på lager – samt en liste over åbningstider).
Fra tirsdag den 24. marts skal vi bede alle om at ringe med deres bestilling og
forespørgsler vedrørende Pesach-varer. Ring i tidsrummet 9-13 på tlf. 4141 0631.
OBS! Der er telefontid fra 9-13 hver dag fra 24. marts til 7. april – dog ikke lørdage (28.
marts og 4. april).
Som udgangspunkt bestiller man sine varer og får siden en bekræftelse med et beløb,
som skal betales via mobilepay. Derefter får man en kvittering samt besked på, hvornår
varerne kan afhentes.
For specielt ældre og svagelige, der ikke har mulighed for selv at hente varerne, eller
kan få andre til det, vil Gils Deli sørge for udbringning.
Som nævnt beder vi alle om at ringe med deres bestillinger. For de få, som ikke har læst
denne opfordring, gælder der - som for alle andre kunder - en række forholdsregler, når
de kommer til butikken. Det handler bl.a. om hygiejne, afstand og antal af personer, der

kan få lov at være i butikken af gangen. Alt sammen restriktioner og påbud, som
risikerer at blive ændret daglig for ikke at sige time for time, og som Gils Deli beder om
forståelse for. Disse regler vil blive håndhævet benhårdt!
Kunder, der har symptomer på virus, det være sig feber, hoste eller lignende, bedes få
andre til at handle ind for sig.
I dagene op til Pesach-udsalget har vi åbent som normalt. Men også i denne tid er der
indført sundheds-anbefalede restriktioner – Gils Deli gør naturligvis alt for at undgå
smitterisici i forbindelse med Coronaen.
Kommer vi til at skuffe nogen? Formentlig. Kommer vi til at lave fejl? Givet. Men vi
garanterer, vi gør alt for, at skuffelser og fejl bliver holdt på et minimum.
Endnu engang tak for forståelse og hjælpsomhed i denne for os alle så vanskelige
situation. Pas på hinanden derude – vi glæder os til at se og høre fra jer.

