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Wij hebben onze menukaart met zorg 
samengesteld. Je kunt bij ons terecht voor een 
kopje koffie, sfeervolle borrel met vrienden, een 
smakelijk diner en nog veel meer andere gelegenheden. 
Watergoed organiseert door het jaar heen ook vele eigen 
activiteiten en evenementen zoals Watergoed Live, vraag 
onze medewerkers gerust om meer informatie.

VOOR IEDER WAT WILS
Heb je een dieet of voedsel allergie, geef dit dan aan ons door. 
Onze bekwame chefs zullen jouw gerecht volledig naar wens aanpassen.

WATERGOED
In de prachtige omgeving tussen Arnhem 

en Nijmegen ligt Watergoed! 

Een bijzondere evenementenlocatie, 

restaurant en strandclub.

Er is alle ruimte voor zowel zakelijke- 

als privégelegenheden.  

Watergoed is uniek, authentiek en sfeervol. 

De gerenoveerde historische panden op het 

terrein, het stijlvolle bakhuis, de authentieke 

boerderij, de ruige kapschuur en knusse 

jachtkamer, herbergen het hele jaar door vele 

gezelschappen. De verschillende ruimtes 

zijn te verbinden middels flextenten en de 

locatie biedt op deze wijze plaats tot 1000 

personen.  

RESTAURANT EN STRANDCLUB 
Centraal gesitueerd op onze locatie tref je 

het restaurant met weids uitzicht over de 

plas. Restaurant Watergoed is het hele jaar 

geopend, iedere dag vanaf 10.00 uur, en 

transformeert mee met de seizoenen. In de 

winter omgetoverd tot Wintergoed en in de 

zomer een strandclub met prachtig terras.

  

          

          Beoordeel ons op tripadvisor.

BESLOTEN
Watergoed is voor zowel de zakelijke als 

particuliere bezoeker een populaire plek voor 

bijeenkomsten, feesten & evenementen. 

Wij zijn hiervoor ook exclusief te boeken en 

daardoor kan het voorkomen dat Restaurant 

Watergoed op bepaalde momenten besloten is. 

Afwijkende openingstijden worden 

gecommuniceerd op de website.

abou
t us



DIPS 
en

BITES
BITTERBALLEN 6 / 11
6 of 12 stuks met mosterd

MINI SNACKS  12.5
16 stuks met sausjes

BROODPLANKJE  5
Boerenbol met dippers 

LOEMPIA’S EN KAASSTENGELS  7
12 stuks met chilisaus

NACHO’S DE LUXE   12.5
Krokante nacho chips met 
een pittige gehaktsaus, crème 
fraîche en oude kaas (2 personen)

BORRELPLATTER   22
Gemarineerde olijven, augurkjes, 
12 mini snacks, oerbrood met 
dippers, grillworst, brie en jonge kaas, 
wraprolletje met gerookte kip 
(4 personen)

TIP! 

OOK LEKKER BIJ DE BORREL, 
VRAAG NAAR ONZE 

VOORGERECHTEN PLATTER



KAPSCHUUR

LOOK
INSIDE

BOERDERIJ

TERRAS TIPI
JACHTKAMER

BAKHUIS



Met trots gevestigd op 
Watergoed!

Omnivents is hèt organisatiebureau 
voor bijzondere, actieve en avontuur-
lijke bedrijfsevenementen op maat. 
Van relatiedag tot teambuildings-
activiteit, van vergadering tot 
personeelsfeest en van (2-daags)
festival tot dealerdag.

RIB varen, quad rijden, klimmen & 
zippen, 4x4 offroad rijden en water-
sporten zijn slechts een greep uit 
het totale aanbod aan activiteiten. 
Ook culinair kan men eindeloos 
variëren. Een uniek programma 
wordt samengesteld op basis van 

jouw wensen en verwachtingen.

www.omnivents.nl  

0488 410 444

OMNIVENTS

CORPO
RATE

EVENT
S



MVO

DUURZAAMHEID, VEILIGHEID 
EN MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID;
het zijn slechts enkele thema’s die de 
nodige aandacht vragen en waar wij 
veel waarde aan hechten. 
Zo scheiden wij ons afval, liggen er 
200 zonnepanelen op het dak, slagen 
wij met vlag en wimpel voor de TUV 
keuringen en dragen we met veel 
trots het Green Key Goud certificaat. 
Graag lichten we er ditmaal 1 partij 
uit waar we mee samenwerken.

WE STELLEN AAN U VOOR: 
GIDDING BUITEN-ZORG
Gidding Buiten-Zorg is een 
kleinschalige dagbesteding in 
het groen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
Met kleinschalig bedoelen we 
korte lijnen met onze deelnemers 
en zijn of haar netwerk. Dagelijks 
worden onze deelnemers thuis 
opgehaald en na hun werkdag 
thuisgebracht. Ouders, woonbege-
leiding en dagbesteding werken 
op deze manier nauw samen 
waardoor de begeleiding zo 
persoonlijk mogelijk kan worden 
ingezet. Deelnemers bij Gidding 
Buiten-zorg werken aan groen- en 
onderhoudswerkzaamheden in 
ruim opgezette werkgebieden. 
Onder begeleiding worden 
werkzaamheden en vaardigheden 
aangeleerd op locatie. Al geruime 
tijd is Gidding Buiten-Zorg een 
vaste partner van Watergoed en 
Omnivents. Sinds mei 2018 wordt 
er elke vrijdag door een vaste 

groep onderhoud verricht aan het 
terrein van Watergoed. 
Door te participeren tussen het 
personeel van Watergoed/Om-
nivents voelen de deelnemers 
zich binnen het bedrijf ‘one of the 
guys’. De samenwerking maakt 
zich tot een succes omdat er een 
veilige en gezellige sfeer wordt 
gecreëerd. Hierdoor wordt er op 
locatie ruimte gemaakt voor zelf-
ontplooiing en ontwikkeling van 
de deelnemers.  
Werkzaamheden die verricht 
worden zijn: onderhoud van de 
bloemenperken, grasmaaien en 
snoei- en zaagwerkzaamheden. 
Tussen het werk door even met 
de kantoorhonden knuffelen, een 
ritje mee met de Land Rover of 
lekker lunchen op het terras moet 
ook kunnen.

Voor meer informatie bekijk: 
www.giddingbuitenzorg.nl en volg 
ze op Facebook en Instagram.



news

KOM VANAF NU 
NAAR ZANDZIEBAR VOOR 
DIVERSE WATERACTIVITEITEN EN/OF OM 
TE ZONNEBADEN, ZWEMMEN EN SPELEN!
De strandclub formule zoals je hem van ons gewend bent 
wijzigt per 2019. 

Restaurant Watergoed blijft onveranderd, 7 dagen per week vanaf 10 uur open. 
In ons restaurant of op ons overheerlijke terras aan het water kun je genieten van 
een uitgebreide dranken- en menukaart. Terwijl de ouders genieten kunnen de 
kinderen nog gewoon spelen op het strandje aan de waterkant. 

De ligweides hebben echter een nieuwe bestemming gekregen en zijn per heden 
gesloten voor dagrecreatie en zonaanbidders. Dit omdat Watergoed komend jaar 
nog drukker zal zijn en vaker exclusief is gereserveerd voor groepen.
Dit resulteert in een toename aan besloten dagen. 

Zonnebaden én actief bezig zijn kan vanaf heden op Zandziebar. 
Zandziebar is de nieuwe plek om te recreëren. Je vindt er een vrij toegankelijk 
strand, speeleiland voor de kinderen, een kiosk met terras en de verhuur 
van diverse wateractiviteiten zoals SUP’s, waterfietsen, kano’s en kajaks. 
Zandziebar is gelegen aan de overkant van de plas. 
Je ziet de eilanden en de kiosk liggen vanaf het terras van Watergoed.



Zandziebar 

Zandziebar is gelegen aan de overkant van de plas, 
vanaf Watergoed kun je het zien liggen. Op het terrein 
van Zandziebar is veel te doen. Je vindt er een openbaar 
strand en een gratis toegankelijk speeleiland. Daarnaast 
vind je er een kiosk waar je een hapje en een drankje 
kunt afhalen om mee te nemen naar de ligplaats of kunt 
nuttigen op het terras. Zin om het water op te gaan met 
een waterfiets, kano of SUP? Tegenwoordig is het mogelijk 
vanaf Zandziebar.

moon trees

Op het tweede eiland vanaf Zandziebar is Moon Trees 
eiland ingericht, zeer avontuurlijk. Moon Trees is onze 
nieuwste activiteit, geopend in 2019. Real life gamen op 
een heus eiland. Het bemachtigen van grondstoffen, 
bewaken en veroveren van Moon Trees vergt de ultieme 
samenwerking en strategisch inzicht. 
Geschikt voor alle spelers vanaf 6 jaar.

www.zandziebar.nl | info@zandziebar.nl | Valburgsestraat 45 Slijk-Ewijk



COLD
DRINK

S
Sourcy sparkling  2.75
Sourcy still  2.75
Biologische appelsap  3
Vers geperste jus d’orange  4.5
Fristi  2.75
Chocomel  2.75
Glas melk   2.25
Rivella  2.75
Lipton Ice tea   2.75
Lipton Ice tea green  2.75 
Pepsi  2.75
Pepsi max  2.75
Sisi  2.75
7-up  2.75
Royal club cassis  2.75

RUSSELL en CO
Tonic  3.15 
Lemon Bitter  3.15
Ginger Ale  3.15
Ginger Beer  3.15

NATURAL SODA ROYAL CLUB
Gemaakt met puur water en fruitsap. Zacht bruisend 
koolzuur voor een volwassen smaak.

Wild Berries & Mint  3.15
Blood Orange & Ginger  3.15
Fresh Lemon & Cucumber 3.15



  HOT
DRINK

S
Koffie  2.3
Espresso  2.3
Dubbele espresso 4.2
Cappuccino  2.75
Koffie verkeerd  3
Latte Macchiato  3
Thee  2.3
Verse munt thee  3

Warme chocolademelk 3
. . met slagroom  3.5

Speciale koffie  7.25
Irish, Italian, Spanish 
Dutch, French  

BETUWSE APPELTAART 3.5
met slagroom 

‘KEEK’ VAN DE WEEK 4.5
wisselende zoetigheid 
voor bij de koffie

KOFFIE SWEETS P.P.  3.5
Klein gebak assorti 

TIP! 

IN PLAATS VAN VOLLE MELK KUNT U OOK KIEZEN VOOR SOJAMELK



BEERS

Jupiler 0,25  2.75
Jupiler 0,50  5.5
Jupiler pitcher  15
Hertog Jan Weizener 0,3 3.95
Hertog Jan Weizener 0,5 6.5
Hertog Jan Triple  3.95
Leffe blond  3.95
Leffe dubbel  3.95
Hoegaarden Radler 2,0% 3.95
Liefmans Fruitesse  3.95
Corona extra  4.95
Bucket Corona (5 stuks) 22.5

Jupiler 0,0%  2.95
Hoegaarden radler 0,0% 3.95
Franziskaner Weiss 0,0% 4.5

WISSELTAP  3.95 
Iedere maand een heerlijk 

verrassend nieuw biertje 

van de tap



PETIT PONT BLANC
Domaine Preignes le Vieux FRANKRIJK, IGP D’OC 55% VERMENTINO EN 45% COLOMBARD
Een fruitig boeket met een aroma’s van witte steenvruchten en lentebloesems. In de mond 
een frisse toets die samenvloeit met het zachte, volle aroma van de Vermentino, waardoor 
deze wijn mooi in balans is. Aan te raden als aperitief en in combinatie met vis of salades.

 4  24 (1 liter karaf)

CHARDONNAY
Domaine Preignes le Vieux FRANKRIJK, IGP D’OC CHARDONNAY EN GRENACHE
Lichtgele wijn met een lichte toets van boter en hazelnoot, gekaderd in een delicaat en 
fruitig aroma. Krachtige ronde smaak waarbij de aroma’s volledig tot hun recht komen. 
Deze wijn is perfect als aperitief of bij vis, zeevruchten, fondues, raclette en geitenkaas.

 4  24 (1 liter karaf)
 

SAN WOLFANGO
Monvin ITALIË, VENETO TREBBIANO EN GARGANEGA 
Wit met een fris zoetje. Een mild droge, helderwitte wijn 
met fruitige aroma’s. Probeer hem zeker ook eens ‘on-the-rocks’.

 4  24 (1 liter karaf)

SWEET

  WHITE
  WINES



MERLOT
Domaine Preignes le Vieux FRANKRIJK, IGP D’OC 100% MERLOT
Frisse, robijnrode wijn met aroma’s van rode vruchten met een vleugje 
laurier. De wijn heeft een ronde, volle smaak, waarbij tannines licht 
waarneembaar zijn. Deze wijn gaat perfect samen met gegrilde 
gerechten en kaas.

 4  24 (1 liter karaf)

 ROSÉ

RED

ROSÉ
Les Hauts de Median FRANKRIJK, IGP D’OC 
CINSAULT EN GRENACHE
Deze roséwijn heeft een aantrekkelijke zalmroze kleur. Aroma’s van 
rood fruit, waarbij kersen overheersen. In de mond worden deze 
aroma’s doorgetrokken en is de wijn mooi gebalanceerd. Drink deze 
rosé op het terras, antipasti, bij witte vleesgerechten en gevogelte

 4  24 (1 liter karaf)

HUGO 
Mionetto il Hugo
“il” Hugo, een coctail ontstaan in de regio Alto Adige in Italië. 
Een aperitiefwijn met een ultrafruitige, fris boeket gecombineerd met aromatische 
vlierbloessems!

 5  27.5

CAVA  
Cava Anna de Codorníu Brut Piccolo
Een heerlijke cava met een zeer fijne bubbeltjes. In de geur tinten van citrus en appel. 
De smaak is zeer zacht en rijp, tinten van fris gemaaid gras en citrus. Een top cava. 

 6  35



Licor 43  4
Tia Maria  4
Amaretto  4
Grand Marnier  4
Baileys  4
Frangelico  4
Cointreau  4
Pernod  4
Sambuca  4
Ouzo  4
Mixen 
Bacardi cola  7
Gin tonic (Catz)  8
Wodka cola (Eristoff)  7
Whiskey cola (Jameson)  7
Jenever cola (Ketel1)  6.5

Cocktails
Aperol Spritz  7.5
Mojito  8.5
Seks on the beach  8.5
Watergoed Shredder   8.5 
(Wisselende cocktail van het huis)

  MIX
 LIQUEUR

Jameson  4
Jack Daniels  6.5
Dimple | 12 jaar|  6.5
Glenfiddich | 12 jaar|   6.5
Remy Martin  7
Calvados VSOP  7
Calvados XO  7
Jonge jenever  3
Oude jenever  3
Apfelkorn  3
Vieux  3
Bessenjenever  3
Jägermeister  3
Bacardi rum  4
Bacardi lemon  4
Bacardi razz  4
Bacardi Oakheart  4
Eristoff wodka  4
Bombay gin  4
Catz gin   5

  SPIR
ITS



VIER JE FEESTJE OP WATERGOED! 
Zorg dat je gasten een onvergetelijk 

feest beleven en geniet als vanzelf-

sprekend mee! Watergoed is een 

locatie met een uitgesproken karakter 

waarbij ieder seizoen zijn eigen 

charme heeft. Hier kun je onbezorgd 

je verjaardag, jubileum of andere 

gelegenheid vieren. De sfeervolle 

ruimtes zijn exclusief te reserveren 

en naar wens aan te kleden. 

Kies je favoriete hapjes en bepaal je 

eigen muziek. Onze eventplanners 

adviseren graag bij het samenstellen 

van jouw ideale avond.

BORR
EL

FEEST



Tielsestraat 129
6675 AC 
Valburg

0488 410222
horeca@watergoed.nl
www.restaurantwatergoed.nlVOLG / BEOORDEEL ONS

ENJOY
!


