
PARKHOTEL TJAARDA!
De Tjaarda Card 
vernieuwd!

Tjaarda Tip: Moederdag High Tea
Verras moeder met een gezellige High Tea. 
Op zondag 8 mei. Aanvang 14.00 uur. 
Als start een heerlijk geserveerd hartig gerechtje,
vervolgens worden de lekkernijen op etagères 
gepresenteerd, aan het einde serveren wij een 
verrassende zoete afsluiting. Prijs € 27,50 p.p.

De Broerderij, duurzame
groente- en fruittelers

In het 2e kwartaal lanceren wij een nieuw 
systeem, waardoor u op elk moment van 
de dag op onze website uw huidige saldo 
kunt controleren! Iedereen die een Tjaarda 
Card hee� wordt hierover geïnformeerd. 
Hee� u nog geen Tjaarda Card en wilt u dit 
graag? Vraag deze gratis kaart aan bij 1 van 
onze medewerkers op online op www.tjaarda.nl

Uw vertrouwde 
Tjaarda in een 
nieuw jasje!
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Als Parkhotel staan we voor een excellente 
gastbeleving en een unieke ervaring. 
Daar willen we de komende jaren nog verder 
in uitblinken. Ons doel is om de verwachtingen
van onze bezoekers te overtreffen. We hebben 
daarom voor een nieuw thema gekozen: 
natuurlijk gastvrij! 

Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan de nieuwe ontwikkelingen. 
De renovatie stelt ons in staat een kwalitatief, 
nog hoogwaardiger hotel te bieden, in 
combinatie met een luxe service en een 
gastvrije sfeer. Tijdens de eerste fase worden 
alle badkamers gerenoveerd en zonnepane-
len aangebracht. De focus ligt op duurzaam 
ondernemen en dat vereist maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap.  

Green Key Gold
Voor de 12e keer op rij hebben wij het 
Gouden label van Green Key behaald! 
Green Key Nederland is het grootste 
duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische 
en recreatieve branche in Nederland.

Als eerste hotel in Nederland; 
het Maria Galland Spa concept
Dit concept wordt wereldwijd alleen bij 
4- en 5-sterren hotels gelanceerd en wij 
zijn het allereerste hotel in Nederland! 
Maak kennis met deze holistische spa
behandelingen. Samen met Skin in Balance 
hebben wij 2 heerlijke Spa Wellness 
hotelarrangementen samengesteld.

Hotels For Tree
Bij elk verblijf van meer dan 1 nacht, waarbij de 
kamer niet hoe� worden schoongemaakt, wordt 
er door Hotels For Tree een boom geplant. 
Het planten van deze bomen gebeurt op 
1 van de projecten in binnen- of buitenland. 
Wanneer een project is ‘vol geplant’ wordt er
een nieuw project aan de lijst toegevoegd. 
Inmiddels zijn er vanaf de start (juli 2021) 
59 deelnemende hotels en 11609 bomen
geplant! Wij ondersteunen graag samen 
met onze hotelgasten dit groene & duurzame 
project! Meer informatie: hotelsfortrees.com.

Nieuwe website Tjaarda.nl
Onze nieuwe site is live! Natuurlijk helemaal 
in de look & feel van Parkhotel Tjaarda. 
Op onze site; www.tjaarda.nl kunt u o.a. 
reserveringen maken, informatie opvragen 
en vindt u onze huidige menukaarten. 
Ook staan hier onze actuele vacatures.

Wist u dat wij al geruime tijd 
een composthoop hebben 
op het terrein van Tjaarda? 
Dit wordt het gehele jaar door ons verzameld
op een vaste plek achter ons hotel. De Broerderij
uit de Knipe gebruiken dit weer voor hun 
akkers om op duurzame wijze groente en 
fruit te telen. Er worden hier geen bestrij-
dingsmiddelen gebruikt. De teelt is voor 
restaurant ‘de Oranjetuin’, Grand Café 1834 
en lokale verkoop.
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Een GRATIS fles wijn!
Om onze nieuwe invulling te vieren; Voucher GRATIS fles wijn.
Kijk op de achterzijde, knip uit, neem mee, lever in en geniet!

De nieuwe invulling van uw vertrouwde 
Tjaarda, daar is het afgelopen jaar hard 
aan gewerkt. 

Met ingang van 1 april 2022 nemen wij 
na 27 jaar afscheid van de Golden Tulip 
Group en gaan we als zelfstandig en 
ona�ankelijk hotel verder onder de 
naam Parkhotel Tjaarda. De komende 
periode gaat Parkhotel Tjaarda grondig 
verbouwen en wordt er een nieuwe 
huisstijl onthuld.

Als Parkhotel willen we onze unieke ligging 
in een bosrijke omgeving benadrukken en 
daar past een nieuwe uitstraling met een 
kenmerkend beeldmerk bij. 

Iets over het nieuwe beeldmerk:
Het designbureau Gotogrow uit Oranjewoud 
ontwikkelde de merkstrategie en het logo.
Het nieuwe beeldmerk (logo) bestaat uit 
een schild met een gestileerde hertenkop.
Het schild refereert aan de adellijke families uit 
Oranjewoud, de 5 edelstenen boven het schild 
aan de koninklijke historie van het gebied. 
Het hert staat symbool voor de natuur. 

Fietsenstalling
Steeds meer gasten nemen hun fietsen mee 
tijdens een bezoek aan ons hotel! Nog voor 
het het hoogseizoen plaatsen wij een extra 
overdekte fietsenstalling.

In fase 2 staat het volgende in de planning:
• Totale vernieuwing van de entree en hal 
• Airco in alle hotelkamers
• Moderniseren vergader en partyruimtes
• Het renoveren van ons restaurant 
   „de Oranjetuin” in een nieuw concept

De eerste stappen zijn gezet. Zo beweegt 
Parkhotel Tjaarda moeiteloos mee met de 
tijdgeest. Het familiegevoel en de persoonlijke 
aandacht blijven. Zo ook het belang van onze 
historie. Tenslotte zijn wij al sinds 1834 elke 
dag gastvrij! 

We zijn bijzonder verheugd om u 
binnenkort te mogen verwelkomen
in Parkhotel Tjaarda!

Geniet met
uw moeder

van een
High Tea!

Voucher GRATIS fles wijn
Voucher 

Deze actie is heel tot september 2022 geldig, en niet overdraagbaar.

Na afloop van uw 3-gangen diner in restaurant ‘de Oranjetuin’ 
of Grand Café 1834 krijgt u van ons een fles wijn mee naar huis!

Met ingang van 1 april 2022 nemen wij na 27 jaar afscheid 
van de Golden Tulip Group en gaan we als zelfstandig en 
ona¯ankelijk hotel verder onder de naam Parkhotel Tjaarda. 
Bij deze nieuwe stap hoort een nieuw logo en uitstraling. 
Supertrots zijn wij. En dat willen wij vieren met u!

KNIP UIT, NEEM MEE, LEVER IN

Nieuw meubilair in het Grand Café!
Dit nodigt uit tot een bezoekje! In het Grand 
Café 1834 hebben wij onze banken en stoelen 
vernieuwd. U komt toch even proefzitten? 
Ook de entree van Skin in Balance Tjaarda 
hee� een prachtige metamorfose ondergaan. 
Zo voel je je weer helemaal thuis.

Vermelding Gault&Millau
Supertrots op onze vermelding in
de Gault&Millau Restaurantgids!
Gault&Millau brengt elk jaar, per land, een 
compleet vernieuwde gids met waardeoordelen
uit over de ‘beste’ restaurants. Dit doen zij niet 
met sterren, maar met punten. De puntentelling
start bij 10 en eindigt bij 20 punten als de hoogst 
haalbare score. Restaurants met minder dan 
10 punten zult u niet terugvinden in de gids.
Als nieuwkomer staan wij 
in deze gids met restaurant 
‘de Oranjetuin’ met 13,5 punten! 
Scan de QR-code voor de 
volledige recensie.

NIEUWE NAAM VOOR 
BREAKING NEWS 

Tjaarda’s kwartaal agenda Spraakmakende kunst in idyllisch Oranjewoud

Wist u dat 
er meer dan 
70 wijnen 

op onze 
wijnkaart 

staan?

Witte Wijntip van Thom van der Heide: Pinot Grigio NEIS

Culinaire combi: CoquillesWijn/spijs
combi

Vanaf 7 mei tot en met 
14 augustus zijn wij als 
Parkhotel Tjaarda het 
middelpunt van ‘Paradys’. 

Van 7 mei tot 14 augustus kun je naar 
Paradys, een tentoonstelling met spraak-
makende kunst in Oranjewoud.
Voormalige landgoederen, royale parken, 
een handjevol overgebleven landhuizen 
en sierlijke waterpartijen, vormen samen 
het decor. Waar anders is beeldende kunst 
zo op haar plek dan in deze bijzondere, 
maar ook historisch beladen omgeving?

Paradys brengt beeldende kunst uit alle 
hoeken van de wereld naar Oranjewoud 
om de idylle uit te dagen. Curator Hans 
den Hartog Jager hee� 15 internationale 
topkunstenaars gevraagd nieuw werk te 
maken dat reflecteert op de omgeving en 
de rijke geschiedenis. Daarbij kan alles:
kunstenaars zullen zowel vrijelijk reflecteren 
op de buitenwereld en de macht die deze 
plek hee� geschapen, als zich afvragen 
of een plek als Oranjewoud nog mooier, 
nog paradijselijker kan worden gemaakt.

Paradys vindt plaats in en rondom 
het parklandschap Oranjewoud, nabij 
Heerenveen. Centraal in parklandschap 
ligt het dorp Oranjewoud, aan de flanken 
liggen dorpen als de Knipe en Katlijk. 
Het parklandschap en de dorpen bieden 
een bijzondere verscheidenheid aan locaties. 

De tentoonstelling vindt zowel buiten als 
binnen plaats, a�ankelijk van het soort werk.
Meer weten? Kijk op www.paradys.frl

Oranjewoudfestival Festival
Van 3 tot en met 6 juni de 10e editie van het 
Oranjewoud Festival! Dit festival is uitgegroeid
tot een toonaangevend klassieke-muziek-
festival in Nederland met de natuur van 
Parklandschap Oranjewoud als grote 
inspiratie en thema. 

Wij staan uiteraard in de proe�uin van het 
festival, daar kun je picknicken in het gras, 
naar muziek luisteren onder de bomen, 
vrienden ontmoeten, genieten, eten, 
drinken, lachen en ontspannen.

Kijk voor meer informatie op 
www.oranjewoudfestival.nl 

Dungesneden met komkommer, 
piccalilly, crème van gerookte
eidooier, bloedworst croutons 
en arenkha kaviaar.

Bijpassende wijn: Pinot Grigio  
NEIS. Een prachtige droge witte
witte wijn, heerlijk zacht met 
sappige fruittonen. In de geur 
hee� de wijn iets van citrus fruit, 
voorjaarsbloesem en ziltigheid.

De smaak is frivool, rond en zacht 
droog. Vandaar een prachtig 
huwelijk in combinatie met dit 
elegant schelpdieren voorgerecht.

Geniet van deze gastronomische 
beleving in ons restaurant 
“de Oranjetuin”.

Fryslân Culinair Trophy 
Maandag 18 april 2022
• 7 Fryslân Culinair Restaurants
• 6 start- en finishlocaties
• 180 kilometer rijplezier
• 1 doel: u als gast blij maken 
   op een bijzondere manier

Spectaculaire Culinaire Toertochtdag
Op maandag 18 april 2022, tweede 
Paasdag, gaat Fryslân Culinair voor u 
een prachtige autotoertocht uitzetten! 
Rijd langs de mooiste plekjes van Friesland 
en geniet onderweg bij 7 restaurants van 
de beste gerechten! De tocht duurt 6½ uur. 
U geniet in de auto van de gerechten en 
bij mooi weer kunt u bij de restaurants 
deze gerechten nuttigen op het terras 
(indien aanwezig).

Programma:
De start voor deze autotoertocht is bij één van de 
6 aangesloten Fryslân Culinair restaurants tussen 
10.30 en 11.30 uur. Tijdens de Fryslân Culinair 
Trophy, serveren we naast een selectie mooie 
gerechten ook een mix van alcoholvrije cocktails. 
Als afsluiting ontvangt u een fles Laurent Perrier 
Champagne per twee personen.

De prijs bedraagt € 145,00 per persoon 
inclusief 6-gangen en alcoholvrije dranken. 

Reserveer een startbewijs Er is maar een beperkt 
aantal startbewijzen beschikbaar dus reserveer 
nú uw startbewijs met uw startlocatie en tijdstip 
naar keuze. U kunt bij alle bedrijven starten 
tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Vanzelfsprekend 
kunt u met meerdere auto’s inschrijven.
U leest er alles over op www.fryslanculinair.nl

April: Kree� special
Geniet van gegratineerde kree�. 
Heerlijk op smaakt gebracht met knoflook, 
peterselie en geraspte Parmezaanse kaas. 
(Graag een dag van te voren reserveren).

Mei: Aspergemaand
Klassiek bereide asperges Flamande, met 
roomboter, ei, ham, roseval aardappeltjes 
en peterselie.

Juni: Overheerlijke spareribs
Spareribs van het Gaasterlands kruidvarken. 
Gemarineerd, zacht gegaard en kort gerookt. 
Deze overheerlijke ribs worden geserveerd 
met gerookte BBQ saus, frites en salade.

Augustus: Mosselen!
Klassiek bereid met wijn van wijngaard 
de ‘Heidepleats’ uit Sint Nicolaasga. 
Geserveerd met zomerse groente van de 
Broerderij, frites, koude sausjes en salade.

April: Kree�enfestival!
Een bijzondere culinaire ervaring! Voor de 
kree�lie�ebbers maar ook wanneer je voor 
de 1e keer kree� gaat eten. (Graag een dag 
van te voren reserveren). 

Mei: De maand van het witte goud
Het witte goud geserveerd met de beste 
bijpassende wijnen.

Juni: Oranjewoud Festival
Bezoek onze stand tijdens het Oranjewoud  
Festival in de proe�uin. (De proe�uin 
bevindt zich in de Overtuin, Oranjewoud).

Augustus: Zeeuwse mosselweken
Zeeuwse mosselen, klassiek bereid en als 
hoofdgerecht maar ook als menu te bestellen.

PARADYS KUNST HOTELARRANGEMENT
Te reserveren tot en met 14 augustus 2022 

(ook mogelijk tijdens Hemelvaart)

Wij ontvangen u om 12.30 uur. De brunch duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Tijdens de brunch zijn drankjes uit het Hollands assortiment inclusief 

(frisdranken, sappen, koffie, thee, huiswijn, bier). 
Clown Auke is aanwezig voor de kinderen.

PAASBRUNCH

Als start serveren wij een huisgemaakte soep. 
Ons Woudsterbrood met smeersels staan op 

tafel voor u klaar. Vervolgens kunt u genieten 
van een brunchbuffet waar wij de heerlijkste 

koude en warme gerechten serveren. 
De brunch sluiten wij af met een 

geserveerd dessert.
Prijs: € 42,50 per persoon, 
kinderen 2-12 jaar: € 21,25

RESERVEREN?

Reserveren kan via tel: 0513 433533, 
per email: reserveringen@tjaarda.nl
U ontvangt vervolgens van ons een 

bevestiging via de mail.

BRUNCHEN

MET PASEN

CULINAIR

GENIETEN

MET PASEN

KUNST, 

CULTUUR

EN CULINAIR

* De prijs is exclusief toeristenbelasting € 2,85 p.p.p.n. 
  en eventuele single toeslag € 25,50 p.p.p.n.

• ontvangst met koffie/thee en paasstol
• 1x overnachting in een luxe kamer
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• Luxe patisserie op de kamer

• Glas prosecco en amuse geserveerd 
   bij uw diner
• 1x 3-gangen Gourmand menu
   in restaurant ‘de Oranjetuin’

• 2 x overnachting in een luxe kamer
• ontvangst met koffie/thee en Woudsterkoek
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 3-gangen Gourmand menu
• 1 x culinair 5-gangen diner op de tweede dag
• Toegangskaart Paradys + plattegrond en audio tour (startpunt Tjaarda Oranjewoud)
• Toegangskaart naar keuze: Museum Belvédère te Oranjewoud 
   of het Fries museum te Leeuwarden

De kosten voor dit bovenstaande arrangement bedragen € 275,00 per persoon per arrangement 
en is exclusief toeristenbelasting à € 2,85 p.p.p.n. en eventuele singletoeslag à € 25,50 p.p.p.n.
Te reserveren tot en met 14 augustus 2022

Tip! Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt
Dit net aangekochte meesterwerk begint haar tournee door 
het land in Fryslân. Het schilderij zal in twaalf musea te zien zijn. 
En als eerste vanaf mei in het Fries Museum! 
Meer weten kijk op www.friesmuseum.nl

Open toptrouwdagen
Trouwplannen of ken je iemand met 
trouwplannen? Op zondag 10 april en 
zondag 25 juni doen wij mee met de open 
toptrouwlocatie route. Meld je bezoek vooraf 
aan op www.opentoptrouwlocatieroute.nl

Heerlijke Paas arrangementen
PAASBRUNCH IN TJAARDA 

OP ZONDAG 17 APRIL EN MAANDAG 18 APRIL
Dit jaar organiseren wij weer een gezellige familie paasbrunch.

CULINAIR PAASARRANGEMENT Fantastisch eten en overnachten
Royal Paas Gastronomisch arrangement (1 nacht)

Aankomst op vrijdag 15 april en vertrek op 16 april à € 135,- p.p.*

Ook ideaal
om cadeau 

te doen

2E PAASDAG 18 APRIL 2022 FRYSLÂN CULINAIR TROPHY

Vermeld in de Gault&Millau restaurantgids
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Witte Wijntip van Thom van der Heide: Pinot Grigio NEIS

Culinaire combi: CoquillesWijn/spijs
combi

Vanaf 7 mei tot en met 
14 augustus zijn wij als 
Parkhotel Tjaarda het 
middelpunt van ‘Paradys’. 

Van 7 mei tot 14 augustus kun je naar 
Paradys, een tentoonstelling met spraak-
makende kunst in Oranjewoud.
Voormalige landgoederen, royale parken, 
een handjevol overgebleven landhuizen 
en sierlijke waterpartijen, vormen samen 
het decor. Waar anders is beeldende kunst 
zo op haar plek dan in deze bijzondere, 
maar ook historisch beladen omgeving?

Paradys brengt beeldende kunst uit alle 
hoeken van de wereld naar Oranjewoud 
om de idylle uit te dagen. Curator Hans 
den Hartog Jager hee� 15 internationale 
topkunstenaars gevraagd nieuw werk te 
maken dat reflecteert op de omgeving en 
de rijke geschiedenis. Daarbij kan alles:
kunstenaars zullen zowel vrijelijk reflecteren 
op de buitenwereld en de macht die deze 
plek hee� geschapen, als zich afvragen 
of een plek als Oranjewoud nog mooier, 
nog paradijselijker kan worden gemaakt.

Paradys vindt plaats in en rondom 
het parklandschap Oranjewoud, nabij 
Heerenveen. Centraal in parklandschap 
ligt het dorp Oranjewoud, aan de flanken 
liggen dorpen als de Knipe en Katlijk. 
Het parklandschap en de dorpen bieden 
een bijzondere verscheidenheid aan locaties. 

De tentoonstelling vindt zowel buiten als 
binnen plaats, a�ankelijk van het soort werk.
Meer weten? Kijk op www.paradys.frl

Oranjewoudfestival Festival
Van 3 tot en met 6 juni de 10e editie van het 
Oranjewoud Festival! Dit festival is uitgegroeid
tot een toonaangevend klassieke-muziek-
festival in Nederland met de natuur van 
Parklandschap Oranjewoud als grote 
inspiratie en thema. 

Wij staan uiteraard in de proe�uin van het 
festival, daar kun je picknicken in het gras, 
naar muziek luisteren onder de bomen, 
vrienden ontmoeten, genieten, eten, 
drinken, lachen en ontspannen.

Kijk voor meer informatie op 
www.oranjewoudfestival.nl 

Dungesneden met komkommer, 
piccalilly, crème van gerookte
eidooier, bloedworst croutons 
en arenkha kaviaar.

Bijpassende wijn: Pinot Grigio  
NEIS. Een prachtige droge witte
witte wijn, heerlijk zacht met 
sappige fruittonen. In de geur 
hee� de wijn iets van citrus fruit, 
voorjaarsbloesem en ziltigheid.

De smaak is frivool, rond en zacht 
droog. Vandaar een prachtig 
huwelijk in combinatie met dit 
elegant schelpdieren voorgerecht.

Geniet van deze gastronomische 
beleving in ons restaurant 
“de Oranjetuin”.

Fryslân Culinair Trophy 
Maandag 18 april 2022
• 7 Fryslân Culinair Restaurants
• 6 start- en finishlocaties
• 180 kilometer rijplezier
• 1 doel: u als gast blij maken 
   op een bijzondere manier

Spectaculaire Culinaire Toertochtdag
Op maandag 18 april 2022, tweede 
Paasdag, gaat Fryslân Culinair voor u 
een prachtige autotoertocht uitzetten! 
Rijd langs de mooiste plekjes van Friesland 
en geniet onderweg bij 7 restaurants van 
de beste gerechten! De tocht duurt 6½ uur. 
U geniet in de auto van de gerechten en 
bij mooi weer kunt u bij de restaurants 
deze gerechten nuttigen op het terras 
(indien aanwezig).

Programma:
De start voor deze autotoertocht is bij één van de 
6 aangesloten Fryslân Culinair restaurants tussen 
10.30 en 11.30 uur. Tijdens de Fryslân Culinair 
Trophy, serveren we naast een selectie mooie 
gerechten ook een mix van alcoholvrije cocktails. 
Als afsluiting ontvangt u een fles Laurent Perrier 
Champagne per twee personen.

De prijs bedraagt € 145,00 per persoon 
inclusief 6-gangen en alcoholvrije dranken. 

Reserveer een startbewijs Er is maar een beperkt 
aantal startbewijzen beschikbaar dus reserveer 
nú uw startbewijs met uw startlocatie en tijdstip 
naar keuze. U kunt bij alle bedrijven starten 
tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Vanzelfsprekend 
kunt u met meerdere auto’s inschrijven.
U leest er alles over op www.fryslanculinair.nl

April: Kree� special
Geniet van gegratineerde kree�. 
Heerlijk op smaakt gebracht met knoflook, 
peterselie en geraspte Parmezaanse kaas. 
(Graag een dag van te voren reserveren).

Mei: Aspergemaand
Klassiek bereide asperges Flamande, met 
roomboter, ei, ham, roseval aardappeltjes 
en peterselie.

Juni: Overheerlijke spareribs
Spareribs van het Gaasterlands kruidvarken. 
Gemarineerd, zacht gegaard en kort gerookt. 
Deze overheerlijke ribs worden geserveerd 
met gerookte BBQ saus, frites en salade.

Augustus: Mosselen!
Klassiek bereid met wijn van wijngaard 
de ‘Heidepleats’ uit Sint Nicolaasga. 
Geserveerd met zomerse groente van de 
Broerderij, frites, koude sausjes en salade.

April: Kree�enfestival!
Een bijzondere culinaire ervaring! Voor de 
kree�lie�ebbers maar ook wanneer je voor 
de 1e keer kree� gaat eten. (Graag een dag 
van te voren reserveren). 

Mei: De maand van het witte goud
Het witte goud geserveerd met de beste 
bijpassende wijnen.

Juni: Oranjewoud Festival
Bezoek onze stand tijdens het Oranjewoud  
Festival in de proe�uin. (De proe�uin 
bevindt zich in de Overtuin, Oranjewoud).

Augustus: Zeeuwse mosselweken
Zeeuwse mosselen, klassiek bereid en als 
hoofdgerecht maar ook als menu te bestellen.

PARADYS KUNST HOTELARRANGEMENT
Te reserveren tot en met 14 augustus 2022 

(ook mogelijk tijdens Hemelvaart)

Wij ontvangen u om 12.30 uur. De brunch duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Tijdens de brunch zijn drankjes uit het Hollands assortiment inclusief 

(frisdranken, sappen, koffie, thee, huiswijn, bier). 
Clown Auke is aanwezig voor de kinderen.

PAASBRUNCH

Als start serveren wij een huisgemaakte soep. 
Ons Woudsterbrood met smeersels staan op 

tafel voor u klaar. Vervolgens kunt u genieten 
van een brunchbuffet waar wij de heerlijkste 

koude en warme gerechten serveren. 
De brunch sluiten wij af met een 

geserveerd dessert.
Prijs: € 42,50 per persoon, 
kinderen 2-12 jaar: € 21,25

RESERVEREN?

Reserveren kan via tel: 0513 433533, 
per email: reserveringen@tjaarda.nl
U ontvangt vervolgens van ons een 

bevestiging via de mail.

BRUNCHEN

MET PASEN

CULINAIR

GENIETEN

MET PASEN

KUNST, 

CULTUUR

EN CULINAIR

* De prijs is exclusief toeristenbelasting € 2,85 p.p.p.n. 
  en eventuele single toeslag € 25,50 p.p.p.n.

• ontvangst met koffie/thee en paasstol
• 1x overnachting in een luxe kamer
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• Luxe patisserie op de kamer

• Glas prosecco en amuse geserveerd 
   bij uw diner
• 1x 3-gangen Gourmand menu
   in restaurant ‘de Oranjetuin’

• 2 x overnachting in een luxe kamer
• ontvangst met koffie/thee en Woudsterkoek
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 3-gangen Gourmand menu
• 1 x culinair 5-gangen diner op de tweede dag
• Toegangskaart Paradys + plattegrond en audio tour (startpunt Tjaarda Oranjewoud)
• Toegangskaart naar keuze: Museum Belvédère te Oranjewoud 
   of het Fries museum te Leeuwarden

De kosten voor dit bovenstaande arrangement bedragen € 275,00 per persoon per arrangement 
en is exclusief toeristenbelasting à € 2,85 p.p.p.n. en eventuele singletoeslag à € 25,50 p.p.p.n.
Te reserveren tot en met 14 augustus 2022

Tip! Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt
Dit net aangekochte meesterwerk begint haar tournee door 
het land in Fryslân. Het schilderij zal in twaalf musea te zien zijn. 
En als eerste vanaf mei in het Fries Museum! 
Meer weten kijk op www.friesmuseum.nl

Open toptrouwdagen
Trouwplannen of ken je iemand met 
trouwplannen? Op zondag 10 april en 
zondag 25 juni doen wij mee met de open 
toptrouwlocatie route. Meld je bezoek vooraf 
aan op www.opentoptrouwlocatieroute.nl

Heerlijke Paas arrangementen
PAASBRUNCH IN TJAARDA 

OP ZONDAG 17 APRIL EN MAANDAG 18 APRIL
Dit jaar organiseren wij weer een gezellige familie paasbrunch.

CULINAIR PAASARRANGEMENT Fantastisch eten en overnachten
Royal Paas Gastronomisch arrangement (1 nacht)

Aankomst op vrijdag 15 april en vertrek op 16 april à € 135,- p.p.*

Ook ideaal
om cadeau 

te doen

2E PAASDAG 18 APRIL 2022 FRYSLÂN CULINAIR TROPHY

Vermeld in de Gault&Millau restaurantgids

PARKHOTEL TJAARDA!
De Tjaarda Card 
vernieuwd!

Tjaarda Tip: Moederdag High Tea
Verras moeder met een gezellige High Tea. 
Op zondag 8 mei. Aanvang 14.00 uur. 
Als start een heerlijk geserveerd hartig gerechtje,
vervolgens worden de lekkernijen op etagères 
gepresenteerd, aan het einde serveren wij een 
verrassende zoete afsluiting. Prijs € 27,50 p.p.

De Broerderij, duurzame
groente- en fruittelers

In het 2e kwartaal lanceren wij een nieuw 
systeem, waardoor u op elk moment van 
de dag op onze website uw huidige saldo 
kunt controleren! Iedereen die een Tjaarda 
Card hee� wordt hierover geïnformeerd. 
Hee� u nog geen Tjaarda Card en wilt u dit 
graag? Vraag deze gratis kaart aan bij 1 van 
onze medewerkers op online op www.tjaarda.nl

Uw vertrouwde 
Tjaarda in een 
nieuw jasje!
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Als Parkhotel staan we voor een excellente 
gastbeleving en een unieke ervaring. 
Daar willen we de komende jaren nog verder 
in uitblinken. Ons doel is om de verwachtingen
van onze bezoekers te overtreffen. We hebben 
daarom voor een nieuw thema gekozen: 
natuurlijk gastvrij! 

Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan de nieuwe ontwikkelingen. 
De renovatie stelt ons in staat een kwalitatief, 
nog hoogwaardiger hotel te bieden, in 
combinatie met een luxe service en een 
gastvrije sfeer. Tijdens de eerste fase worden 
alle badkamers gerenoveerd en zonnepane-
len aangebracht. De focus ligt op duurzaam 
ondernemen en dat vereist maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap.  

Green Key Gold
Voor de 12e keer op rij hebben wij het 
Gouden label van Green Key behaald! 
Green Key Nederland is het grootste 
duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische 
en recreatieve branche in Nederland.

Als eerste hotel in Nederland; 
het Maria Galland Spa concept
Dit concept wordt wereldwijd alleen bij 
4- en 5-sterren hotels gelanceerd en wij 
zijn het allereerste hotel in Nederland! 
Maak kennis met deze holistische spa
behandelingen. Samen met Skin in Balance 
hebben wij 2 heerlijke Spa Wellness 
hotelarrangementen samengesteld.

Hotels For Tree
Bij elk verblijf van meer dan 1 nacht, waarbij de 
kamer niet hoe� worden schoongemaakt, wordt 
er door Hotels For Tree een boom geplant. 
Het planten van deze bomen gebeurt op 
1 van de projecten in binnen- of buitenland. 
Wanneer een project is ‘vol geplant’ wordt er
een nieuw project aan de lijst toegevoegd. 
Inmiddels zijn er vanaf de start (juli 2021) 
59 deelnemende hotels en 11609 bomen
geplant! Wij ondersteunen graag samen 
met onze hotelgasten dit groene & duurzame 
project! Meer informatie: hotelsfortrees.com.

Nieuwe website Tjaarda.nl
Onze nieuwe site is live! Natuurlijk helemaal 
in de look & feel van Parkhotel Tjaarda. 
Op onze site; www.tjaarda.nl kunt u o.a. 
reserveringen maken, informatie opvragen 
en vindt u onze huidige menukaarten. 
Ook staan hier onze actuele vacatures.

Wist u dat wij al geruime tijd 
een composthoop hebben 
op het terrein van Tjaarda? 
Dit wordt het gehele jaar door ons verzameld
op een vaste plek achter ons hotel. De Broerderij
uit de Knipe gebruiken dit weer voor hun 
akkers om op duurzame wijze groente en 
fruit te telen. Er worden hier geen bestrij-
dingsmiddelen gebruikt. De teelt is voor 
restaurant ‘de Oranjetuin’, Grand Café 1834 
en lokale verkoop.
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Een GRATIS fles wijn!
Om onze nieuwe invulling te vieren; Voucher GRATIS fles wijn.
Kijk op de achterzijde, knip uit, neem mee, lever in en geniet!

De nieuwe invulling van uw vertrouwde 
Tjaarda, daar is het afgelopen jaar hard 
aan gewerkt. 

Met ingang van 1 april 2022 nemen wij 
na 27 jaar afscheid van de Golden Tulip 
Group en gaan we als zelfstandig en 
ona�ankelijk hotel verder onder de 
naam Parkhotel Tjaarda. De komende 
periode gaat Parkhotel Tjaarda grondig 
verbouwen en wordt er een nieuwe 
huisstijl onthuld.

Als Parkhotel willen we onze unieke ligging 
in een bosrijke omgeving benadrukken en 
daar past een nieuwe uitstraling met een 
kenmerkend beeldmerk bij. 

Iets over het nieuwe beeldmerk:
Het designbureau Gotogrow uit Oranjewoud 
ontwikkelde de merkstrategie en het logo.
Het nieuwe beeldmerk (logo) bestaat uit 
een schild met een gestileerde hertenkop.
Het schild refereert aan de adellijke families uit 
Oranjewoud, de 5 edelstenen boven het schild 
aan de koninklijke historie van het gebied. 
Het hert staat symbool voor de natuur. 

Fietsenstalling
Steeds meer gasten nemen hun fietsen mee 
tijdens een bezoek aan ons hotel! Nog voor 
het het hoogseizoen plaatsen wij een extra 
overdekte fietsenstalling.

In fase 2 staat het volgende in de planning:
• Totale vernieuwing van de entree en hal 
• Airco in alle hotelkamers
• Moderniseren vergader en partyruimtes
• Het renoveren van ons restaurant 
   „de Oranjetuin” in een nieuw concept

De eerste stappen zijn gezet. Zo beweegt 
Parkhotel Tjaarda moeiteloos mee met de 
tijdgeest. Het familiegevoel en de persoonlijke 
aandacht blijven. Zo ook het belang van onze 
historie. Tenslotte zijn wij al sinds 1834 elke 
dag gastvrij! 

We zijn bijzonder verheugd om u 
binnenkort te mogen verwelkomen
in Parkhotel Tjaarda!

Geniet met
uw moeder

van een
High Tea!

Voucher GRATIS fles wijn
Voucher 

Deze actie is heel tot september 2022 geldig, en niet overdraagbaar.

Na afloop van uw 3-gangen diner in restaurant ‘de Oranjetuin’ 
of Grand Café 1834 krijgt u van ons een fles wijn mee naar huis!

Met ingang van 1 april 2022 nemen wij na 27 jaar afscheid 
van de Golden Tulip Group en gaan we als zelfstandig en 
ona¯ankelijk hotel verder onder de naam Parkhotel Tjaarda. 
Bij deze nieuwe stap hoort een nieuw logo en uitstraling. 
Supertrots zijn wij. En dat willen wij vieren met u!

KNIP UIT, NEEM MEE, LEVER IN

Nieuw meubilair in het Grand Café!
Dit nodigt uit tot een bezoekje! In het Grand 
Café 1834 hebben wij onze banken en stoelen 
vernieuwd. U komt toch even proefzitten? 
Ook de entree van Skin in Balance Tjaarda 
hee� een prachtige metamorfose ondergaan. 
Zo voel je je weer helemaal thuis.

Vermelding Gault&Millau
Supertrots op onze vermelding in
de Gault&Millau Restaurantgids!
Gault&Millau brengt elk jaar, per land, een 
compleet vernieuwde gids met waardeoordelen
uit over de ‘beste’ restaurants. Dit doen zij niet 
met sterren, maar met punten. De puntentelling
start bij 10 en eindigt bij 20 punten als de hoogst 
haalbare score. Restaurants met minder dan 
10 punten zult u niet terugvinden in de gids.
Als nieuwkomer staan wij 
in deze gids met restaurant 
‘de Oranjetuin’ met 13,5 punten! 
Scan de QR-code voor de 
volledige recensie.

NIEUWE NAAM VOOR 
BREAKING NEWS 


