
  

 
CARBÓ 
炭 

El client ha de guardar una distància de seguretat amb el carbó i facilitar al cambrer les tasques 
de col·locació i retirada del mateix. 

GRAELLA 
⾦ 網 

L'ús inadequat de la barbacoa pot causar fum excessiu o espurnes. El restaurant no es 
fa responsable del dany ocasionat per l'incompliment de les indicacions donades al client. 

DRESS CODE 
正 装 

Recomanem vestir roba que no li importi veure exposada a fum. Es negarà l'accés a 
persones amb roba esportiva, sandàlies o vestits inadequats. 

FUMADORS 
喫 煙 者 

Si surten a fumar el servei es pausará un màxim de 5 minuts. 

GRUPS 
団 体 の お 客 様

 
Carlota Akaneya 炭火焼 · Pintor Fortuny 32, 08001 Barcelona

NORMES DE CONDUCTA A CARLOTA AKANEYA  
Li agrairem que comparteixi aquest PDF amb els seus acompanyant. Ells també ho agrairan.

Puntualitat 
時間遵守 

Els comensals han d'entrar junts a restaurant. Si algú no arriba puntual, agrairem que la resta 
guardi espera fora del restaurant. 

 

Respecte 
他のお客様へのご配慮 

Preguem tinguin cura amb el volum de la seva veu per no molestar els clients d'altres taules i 
prestin atenció a les explicacions durant la presentació dels plats.
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