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Bjusterbaarlik Menu

Bij een overnachting in hotel Tjaarda voelt u zich meteen thuis.
Overnacht in onze luxe kamers, ontspan in de sauna, proef de
ambiance van ons gezellige Grand Café 1834 en geniet van alles
wat Friesland te bieden heeft in ons restaurant “de Oranjetuin”
Verscholen in de statige bossen van Oranjewoud, ligt het hotel
zeer gunstig voor steden als Zwolle, Groningen en Leeuwarden.
En het Friese landschap? Dat is uw decor.

1834

2020

dinsdag

Voordelig en
buitengewoon
het jaar beginnen.

31

maart

Restaurant de Oranjetuin. Een heerlijk begin van het jaar!
3-gangen Culinair menu € 35,- p.p. Bjusterbaarlik genieten.

Prieuwke Menu

dinsdag

Proef kleine
gerechtjes in
7 gangen!

31

maart

Restaurant de Oranjetuin. Prieuwkemenu, een heerlijke proeverij
van 10 gerechtjes. Voordelig genieten voor € 42,50 p.p.

FEBRUARI

zondag

Romantisch diner bij
kaarslicht! Maak kans
op een overnachting!

ValentijnsWeekend

16

februari

Restaurant de Oranjetuin. Een speciaal Valentijnsmenu in ons restaurant,
Drie dagen kans op aansluitend een gratis overnachting in onze suite.

MAART

zondag

1

maart

Grand Café 1834 Taxi Service

dinsdag

Haal en breng
service

31

In combinatie met een
2-gangen lunch of
3-gangen diner.

maart

Grand Café 1834. Bij besteding van een 2-gangen lunch of
3-gangen menu in ons Grand Café 1834 haal en breng service van uw deur
tot Tjaarda en weer terug! Bekijk de voorwaarden op www.tjaarda.nl
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Restaurantweek de Oranjetuin

15

maart

Restaurant de Oranjetuin. Geniet van Woud, Water en Weelde tijdens
onze eigen restaurantweek! Geniet van een culinair 4-gangen menu,
gekookt door onze chef kok Joram van der Staaij. Van € 42,50 voor € 32,50

APRIL

Witte goudweken

zondag

31

Asperges!
In deze maanden
zijn ze het lekkerst!

mei

Restaurant de Oranjetuin en Grand Café 1834. Ze zijn er weer:
Overheerlijke asperges klassiek of modern bereid.

Familie Paasbrunch

maandag

13

Geniet deze
Pasen met
uw hele familie!

april

Familiepaasbrunch all inclusive! Op 12 en 13 april
van 12:30 tot 15:30 uur met entertainment voor de kinderen.

Culinair Venetië

Op hoog niveau
amuseren.

Restaurant de Oranjetuin. Klassieke meesterwerkjes in stijl;
Dineren met prachtige klassieke muziek op de achtergrond.

MEI

Moederdag

Om 14.00 uur een heerlijke
middag voor de moeders.

Restaurant de Oranjetuin. Verras uw moeder met een
gezellige High Tea of Sunday Roast in ons heerlijke restaurant.

Kreeften festival

31

Culinair genieten
op top niveau!

mei

Restaurant de Oranjetuin. Maak kennis met kreeft! Een delicatesse waar
we een prachtig menu mee hebben gemaakt. Een hele maand genieten.
21 mei tot en met 1 juni

Hemelvaart & Pinksteren

maandag

Pinksteren

Even heerlijk
er op uit!

1

juni

Heerlijk genieten van ons Hemelvaart- en Pinksterarrangement.
Fietsen, wandelen en genieten in onze koninklijke bossen.
maandag

juni

Pinksteren

1

juni

Klassiek festival met klassieke muziek op topniveau.
Op en rond de landgoederen van Oranjewoud. Kijk voor meer
informatie of het bestellen van kaarten op www.oranjewoudfestival.nl.

JUNI

zondag

7

Tip: Trouwen in het groen?
Dat kan! Tjaarda is een ofﬁ
ciële
trouwlocatie. Onze unieke
trouwlocatie
middenin het bos maakt dez
e dag
onvergetelijk!

zondag

29 Oranjewoud festival Pinksteren
mei

Tip: Wist u dat u geen hot
hoeft te zijn om gebruik te elgast
van onze ontbijt faciliteiten maken
, zwem
of de behandelingen in ons bad
wellness centrum Fysica Far
oun?

zondag

Summer BBQ
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Grand Café 1834. Zomers genieten op zondag, iedere zondag in juni.
Een zomerse BBQ, Green Egg op het terras van Grand Café 1834.
ag
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JULI - AUGUSTUS

maandag

Mosselen

31

Echte mosselen,
ze zijn er weer!

auguﬆus

Tip: Wist u dat wij ons
huisbier hebben? Woudster eigen
Tarwe Bier.
Speciaa

Grand Café 1834. Onweerstaanbaar; mosselen uit het pannetje!
8 weken lang lang Zeeuwse mosselweken bij ons op het menu.
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SEPTEMBER

Etiquette diner

l voor ons gebrouwen en verk
in een luxe geschenkverpakkin rijgbaar
g.
Vraag ernaar bij één van onze
medewerkers

Weet u nog hoe het hoort?
In ons restaurant leert u alles
over de goede smaak.

Restaurant de Oranjetuin. Hoe heurt het eigenlijk?
Een stijlvol en leerzaam staatsbanket. Kledingadvies: tenue de ville

OKTOBER

Wild Food parade

Weer puur
genieten van het
wild seizoen.

Restaurant de Oranjetuin. Het wild seizoen is begonnen,
en wij trappen af met een heerlijke proeverij van wild.

Whisky proeverij

zater
dag

31

oktob
er

Malt, Scotch, blend, bourbon?
Proef een leer alles over
echte whiskey!

Grand Café 1834. Whiskey Proeverij Grand Café 1834.
Leer de echte Whiskey kennen met deze unieke proeverij.

NOVEMBER

Art diner

Grote en kleine
kunstwerken worden geveild.

Grote zaal. Veiling van schilderijen + diner. Grote en kleine
meesterwerken worden geveild tijdens een smaakvol diner.

Stamppotavond & Sinterklaas

Een gezellig heerlijk
avondje met de
echte Sinterklaas!

Tip: Heeft u wat te vieren,
of wilt u iemand ver rassen?
Geef een Tjaarda tegoedbon
cadeau!

Grand Café 1834. Voor alle gasten een klein cadeautje met persoonlijk
gedicht. Op 27 november om 18:30 uur in ons Grand Café 1834.

DECEMBER

Kerst in Tjaarda Oranjewoud

Stijlvol, en
feestelijk genieten
van kerst.

Vraag deze aan bij één van onz
medewerkers of via www.tjaard e
a.nl

zaterdag

26

december

In een winters Oranjewoud op 25 en 26 december sfeervol
de kerstdagen doorbrengen, een onvergetelijke gebeurtenis.

December feestmaand

Samen genieten van
een prachtig jaar.

Vier december samen met uw vrienden of collega’s. Tjaarda heeft stijlvolle december
arrangementen om het jaar feestelijk af te sluiten. Informeer naar de mogelijkheden
voor een onvergetelijke december bedrijfsborrel of kerst bedrijfsdiners.

CULTUREEL ARRANGEMENT
vanaf

€ 120,- p.p.p.a.*

FIETS ARRANGEMENT
vanaf

€ 120,- p.p.p.a.*

Inspiratie in Oranjewoud

Ontdek Oranjewoud per fiets

Laat u inspireren door de bijzondere omgeving van
Oranjewoud. Bij een boeking van ons culturele
arrangement heeft u GRATIS TOEGANG tot
Museum Belvédère, in museumpark Landgoed
Oranjewoud, voor moderne en hedendaagse kunst.

Geniet u van mooie fietstochten of wandelingen
maken door de natuur? Even er op uit en genieten
van het mooie Friese land? Kom lekker uitwaaien met
het fietsarrangement van hotel Tjaarda Oranjewoud,
vlakbij Heerenveen.

Cultureel arrangement
Tjaarda bestaat uit:
2x overnachting in een comfortkamer
2x uitgebreid ontbijtbuffet
1x 3-gangen welkomstdiner
1x entree Museum Belvédère

Fiets / wandel arrangement
Tjaarda bestaat uit:
2x overnachting in een comfortkamer
2x uitgebreid ontbijtbuffet
1x welkomst 3-gangen diner
1 dag gebruik van fietsen
diverse wandel- en fietsroutes

Tjaarda Oranjewoud: Koningin Julianaweg 98 ~ 8453 WH Oranjewoud ~ 0513 - 43 35 33 ~ info@tjaarda.nl

