
Weetjes & tips Concept

Kerst Tarieven 2019 

1. CHECK IN
Meld je bij de ontvangstbalie als je gezelschap 

compleet is en kies het gewenste arrangement.

2. BETALING
Bij ons betaal je de rekening vooraf én 

in 1 keer.

3. ALL-IN BELEVENIS
Beleef het échte All-in concept en geniet van het 

ruime assortiment aan eten en drinken.

4. CHECK UIT
Meld je met het gezelschap bij de kassa om uit te 
checken op het moment dat de eindtijd op je bon 

verstreken is.

Tot
Ziens!

Welkom!

 WATERTUIN is een All-inclusive restaurant
voor iedereen. Je betaalt bij ons niet voor de
gekozen gerechten, maar voor hoelang je bij ons
verblijft. Om je bezoek zo aangenaam mogelijk te
maken, hebben wij hieronder een aantal handige
weetjes en tips voor jullie verzameld.
Lees je even mee?

WIST JE DAT?
• De jarige bij ons altijd gratis eet?
• Wij dagelijks geopend zijn voor ontbijt, lunch en 

diner?
• Vanaf de lunch (speciaal)bier en wijn 

inbegrepen zijn?
• Bijboeken van tijd mogelijk is tegen een 

meerprijs van €3,- per persoon per kwartier 
(indien mogelijk)?

• Wij gratis wifi aanbieden?
• De naam Watertuin afkomstig is van de 

voormalige Japanse Watertuin in Naaldwijk? 
Dit is de eerste vestiging van restaurant 
Watertuin. 

HANDIGE TIPS
• De eindtijd van het arrangement kan je vinden 

op je bon.
• Boek in jouw voordeel en kies vooraf een lan-

gere tijdsduur dan achteraf bijboeken tegen een 
meerprijs.

• Neem kleine porties zodat je veel verschillende 
gerechten kan proeven.

• Ben je met een groot gezelschap? In ons assorti-
ment hebben wij ook grote flessen water/wijn. 

VESTIGINGEN
Naaldwijk | Schiedam

Hendrik-Ido-Ambacht | Bergen op zoom
06 24 77 14 43

 
NIEUWSGIERIG?

Ga naar watertuin.nu voor onze contactgegevens
en reserveer direct online!

All-in eten 
& drinken

Ontbijt lunch 
& diner

Bier & wijn
inclusief

Jarig = gratis

Kinderspeeltuin



Kerst Brunch Kerst Diner

• De tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s
• Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis
• Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden
• (groeps)kortingen zijn niet geldig op deze dagen
• omdat we alle gasten in de beste omstandigheden willen ontvangen, 

is uitloop niet mogelijk
• Bij later annuleren dan 48 uur alvorens, zijn wij genoodzaakt 50% 

van het gereserveerde arrangement in rekening te brengen. 

Kerst brunch 1 
 Reserveren 10:00-11:00 tot 13:00

Volwassene
(>18 jaar)

Tiener 
(12- 17 jaar)

Kind
(8- 11 jaar)

Mini
(4- 7 jaar)

2 30,- 25,- 15,-

Kerst brunch 2 
Reserveren 13:00-14:00 tot 16:00 

Volwassene
(>18 jaar)

Tiener 
(12- 17 jaar)

Kind
(8- 11 jaar)

Mini
(4- 7 jaar)

2 30,- 25,- 15,-

Kerst diner 1 
Reserveren 16:30-17:30 tot 19:30

Volwassene
(>18 jaar)

Tiener 
(12- 17 jaar)

Kind
(8- 11 jaar)

Mini
(4- 7 jaar)

2 55,- 50,- 25,-

kerst diner 2 
Reserveren 19:00-20:00 tot 22:30 

Volwassene
(>18 jaar)

Tiener 
(12- 17 jaar)

Kind
(8- 11 jaar)

Mini
(4- 7 jaar)

2½ 60,- 55,-

25,-

3 65,- 60,-

Ook met 
Kerst zijn 
de jarigen 

gratis!


