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WELCOME BACK!
We zijn blij je weer te zien!

juni 2020

100 GRATIS
overnachtingen!

RONDJE
TJAARDA
WELCOME BACK ACT

IE

Na lang nadenken, puzzelen en afwachten
heeft Tjaarda vanaf 1 juni haar deuren
weer geopend! We hebben er weer zin in.
Alles is veilig, goedgekeurd en doordacht
volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Reserveren voor BINNEN is altijd nodig.
• Reserveren voor BUITEN is niet verplicht.
We hebben het mogelijk gemaakt om te reserveren
voor LUNCH, DINER en BORREL. Online kunt u
eenvoudig reserveren, maar uiteraard zijn er veel
uitzonderingen. Komt u er niet uit, heeft u vragen of
wilt u graag iets anders ? BEL ons: 0513 - 433 533

Riekele in actie:
“Ik heb de vloeren weer
opnieuw in de was gezet.
Alles ziet er weer tiptop uit.”

Wilt u reserveren?
Om het u makkelijk te maken werken wij met tijdblokken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kans heeft
op een tafeltje. We rekenen op begrip en benadrukken
dat bellen voor specifieke verzoeken altijd kan.

In 3 maanden
is er veel gebeurd

TJAARDA WELCOME BACK OPENINGS ACTIE:

“Ik geef 100 luxe
overnachtingen
met ontbijt weg!”
Tjaarda is weer open en dat moet
gevierd worden! Wat zijn we blij
u weer te zien. En dat willen we
vieren! Wij trappen af met een
openingsactie: Rondje Tjaarda.

Door de beperkingen die het coronavirus oplegt, moesten we omdenken
en creatief zijn. Wij hebben geen
moment stilgezeten en met elkaar
flink geklust en verbouwd. Onze
hoofden draaiden overuren. Als team
hebben we Tjaarda geschikt gemaakt
Rondje Tjaarda legt u helemaal in
voor de nieuwe 1,5 meter samenleving.
de watten. De 1e honderd bezoekers
Tevens is onze Wellness overgenomen
die € 75,- in zowel het Grand Café,
door Skin in
de Schoonheids Salon als in ons
Balance. De
Restaurant besteden, krijgen alle
schoonheids
honderd een GRATIS luxe overnachsalon heeft
ting voor 2 personen in de comfortmeteen een
plus kamer met ontbijt van ons cadeau!
fantastische
Verderop leest u meer over deze actie.
metamorfose
Deze Welcome Back actie loopt tot
ondergaan!
september. Doe mee! Op=op.

Drie maanden de handen uit de mouwen

Klussen, verbouwen en behangen.
Gasten mochten niet komen vanwege de verplichte corona-sluiting.
Maar dat biedt zeeën van tijd voor
een langdurige verbouwing of een
grondige schoonmaak. Die extra
tijd we hebben uiteraard nuttig besteed.
Er is onderhoud gepleegd waar dat
anders niet zo snel zou zijn gebeurd.

openhaard in het restaurant

In plaats van het pannengekletter
uit de keuken, klonken nu het
gerammel van de drilboren.
Binnen en buiten, alles is flink
onderhanden genomen.
Waarbij we ook alle vloeren nog
opnieuw in de boenwas hebben
gezet. Daarnaast heeft Restaurant
De Oranjetuin een complete
metamorfose ondergaan en is
daardoor veel toegankelijker
geworden. Als team zijn we trots
op wat we met elkaar hebben
bereikt. Tjaarda is klaar voor de
toekomst! We hebben er zin in!

Online academy voor de
Tjaarda thuiswerkers
Huidavies nodig
voor deze zomer?

Maria Galland heeft heerlijke
verzorgende producten voor u.
Skin in Balance schoonheidssalon adviseert u graag.
Harold in actie:
“Weg met mos! Ik heb de
afgelopen periode alle
terassen schoongemaakt.”

Tjitte en Thom in actie:
“Wandje behangen? Dat is zo
gepiept. Het restaurant heeft een
totale make-over gekregen.”

Hygiëne en veiligheid zijn in deze
coronatijd essentieel. Er verandert
nogal wat voor onze dienstverlening.
Daarom hebben we onze thuiszittende collega’s met een online
E-learning bijgeschoold over de
nieuwste inzichten op het gebied
van gastvrijheid en de bijbehorende
gedragsregels voor als het sociale
leven weer op gang komt. We zijn
helemaal up to date.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuw: Schoonheidssalon Skin in Balance Tjaarda
Per 1 april heeft Fiona Koopman, eigenaresse van Skin
in Balance Tjaarda, ons wellness centrum overgenomen.
De rigoureuze verbouwing is net afgerond en het resultaat
is verbluffend. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan vanaf
nu de facebookpagina van Skin in Balance Tjaarda.
Of kijk op de website www.skininbalance.nl

Voel je helemaal in balans
bij Skin in Balance Tjaarda
Skin in Balance Tjaarda introduceert de producten én behandelingen
van Maria Galland. Maria Galland
staat voor kwaliteit en professionaliteit. Dr. Hauschka behandelingen
en producten blijven beschikbaar.

Met het exclusieve Franse merk
Maria Galland is Fiona in staat
haar trouwe klanten een speciale
belevenis te geven in haar salon
in Oranjewoud. ‘Het is tijd voor
de volgende stap en Hotel Tjaarda
geeft mij daar de kans voor in deze
rustieke en unieke omgeving van
het Golden Tulip hotel.’; aldus Fiona.

‘We zijn net klaar met de verbouwing van de Wellness om onze
cliënten een heerlijke ontspannen
beleving te kunnen bieden’. Komt
u snel even een kijkje nemen onze
deuren zijn vanaf nu geopend.”

Wat doen wij nog meer?
• Wij volgen de richtlijnen en
aanbevelingen van de overheid.
• Het hotel is voorzien van
informatie over COVID-19.
• Uitgebreide protocollen voor
reiniging en hygiëne.
Deze protocollen zijn ook
inzichtelijk voor onze gasten.

• Regelmatige desinfectie van
blootgestelde oppervlakken, zoals
deurgrepen, kaartterminals en
liftknoppen met antibacteriële
vloeistoffen.
• Wij bieden onze gasten
desinfecterende dispensers in
openbare ruimtes aan.
• Naleving van de procedures voor
het omgaan met zieke collega’s.

Wijnen, wijnen, wijnen.
Onze wijnkennis ge-update.
De Coronatijd hebben wij zinvol
besteed. Samen met onze 20
medewerkers hebben we onze
wijnkennis aangescherpt. Onder
deskundige leiding van Riekele
Heida, Thom van der Heide en
Freerk de Boer van Icarius. Vraag
ons personeel naar een heerlijke
bijpassende wijn bij uw gerecht.

WELCOME BACK TIP
Tip: Wist u dat wij
ons eigen huisbier
hebben? Woudster
Tarwe Bier. Speciaal
voor ons gebrouwen
en verkrijgbaar in
een luxe geschenkverpakking.

Tjaarda’s agenda
Shared dining dinner!

Geniet van10 culinaire gerechtjes
in drie gangen geserveerd.
Heerlijk genieten voor € 47,50.

Zeeuwse Mosselweken

In de maanden juli en augustus
staan er weer heerlijke Zeeuwse
mosselen op het menu.
Komt u ook proeven?
Sunny Sunday Summer BBQ
Barbecue liefhebbers opgelet!
Een Tip voor vaderdag 21juni.
Maar ook iedere zondag in juni
en juli. Een zomerse BBQ op de
Green Egg, buiten op het terras.
Zomers genieten op zondagmiddag
in juni en juli voor € 28,50.

Culinaire combi
Fries weiderund + Italiaanse wijn

Wijn tip: Pecorino - terre di Chieti,
Orlandi Cantucci, Umbrië 2018
Terug van weggeweest! De druif
Pecorino is een heel bijzonder! Deze
Italiaanse wijn heeft een levendig karakter van venkel, anijs en fruitige aroma’s.
De wijn kan als aperitief geserveerd
worden, maar liever zien we de wijn in
Voorgerecht: Fries weiderund
Dun gesneden, gemarineerd met frisée combinatie bij de koude bereiding van het
Friese weiderund. Een culiniare combi.
slaatje, bitterbal van overjarige kaas,
Wij laten u deze combinatie graag
groene mosterd, tuinkruiderijen en
proeven in Restaurant de Oranjetuin!
Hollandse asperges.

Welcome back
Rondje Tjaarda: 100 gratis
overnachtingen inclusief
ontbijt voor 2 personen!

Bij een minimale besteding van € 75,- in ons Grand
Café, Restaurant en Schoonheidssalon, krijgt u een
stempel op Rondje Tjaarda stempelkaart (z.o.z.).

Bij inlevering van een volle stempelkaart
krijgen de 1e 100 gasten een GRATIS
overnachting in een comfortplus kamer
inclusief ontbijt voor 2 personen!
De stickers/stempels kunnen verdiend worden
tijdens de Rondje Tjaarda actieperiode van 1 juni
tot en met 31 augustus 2020. Sparen en genieten!

100 GRATIS
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Een gratis glas bubbles, gunstig geprijsde
afternoon tea of een fles wijn gratis?
Voordelig genieten met onze vouchers

Maak nu gebruik van onze
aantrekkelijke voucher aanbiedingen.
Heeft u geen vouchers ontvangen
en wilt u toch in aamerking komen?
Meld u aan voor onze Tjaarda Card
loyaliteitsprogramma en u krijgt
de vouchers samen met de Tjaarda
Card thuisgestuurd. Kijk voor meer
info op www.tjaarda.nl.
Een familie of zakelijke bijeenkomst in Tjaarda. Kan dat?
Dat kan! Tjaarda is een officiële
trouwlocatie. Daarnaast hebben
wij een speciaal arrangement voor
zakelijke bijeenkomsten. Passend
binnen de corona maatregelen
wordt deze dag midden in het bos
onvergetelijk! Wij kunnen veel
voor u regelen. Informeer bij onze
medewerkers voor de mogelijkheden.

Terug van weggeweest:
Ze zijn er weer: Tjaarda’s
Iberische ribfingers
Geïnspireerd door de klassieke
bereiding van spareribs, maar
dan zonder bot, gemarineerd
in Oosterse kruiden, langzaam
gegaard en krokant gebakken.

Tjaarda in actie:
“Met elkaar hebben we het
hotel van boven tot onder een
flinke opknapbeurt gegeven.”

VOORDEEL MET DE TJAARDA CARD
Wist u dat u kunt
sparen voor een
aantrekkelijke
korting en voordeel?
Vanaf € 50,- besteed bij Tjaarda,
spaart u 5% tegoed op uw Tjaarda
Card. Tevens komt u als Tjaarda
Cardhouder in aanmerking voor
5% korting bij Skin in Balance Tjaarda.
Vraag deze card aan bij onze medewerkers of online via www.tjaarda.nl.

Het terras van Tjaarda
Oranjewoud bezoeken?
Zo gaat dit in z’n werk!

Rondje Tjaarda Stempelkaart. Doe mee en verzamel 3 stempels
3 x genieten: Rondje Tjaarda actie
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Bij inlevering van deze volle stempelkaart krijgen
alle 1 100 gasten een gratis overnachting in een
comfortplus kamer inclusief ontbijt voor 2 personen!
Mijn email:

Mijn telefoonnummer:

Heeft u nog een tip?

Bij een bezoek aan onze
faciliteiten en minimale
Ik wil
besteding van € 75,- per
keer ontvangt u een stempel.

wel /

niet via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden

1

2

3

Mijn bezoek aan:
Grand Café 1834

Mijn bezoek aan:
Restaurant De Oranjetuin

Mijn bezoek aan:
Skin in Balance

De stickers/stempels kunnen verdiend worden in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Blijf nog beter op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief op www.tjaarda.nl

