
 

 

 

 

 

Openingstijden en mogelijkheden Woodz 

gedurende de kerstvakantie ( 18 december – 3 januari). 

 

Christmas Stube Woodz 

Periode: 

Vrijdag 18 december t/m donderdag 31 december. M.u.v. 1e kerstdag, dan is de Christmas Stube 

gesloten. 

Locatie: 

Tegenover receptie ingang 

Tijd:  

12.00 uur  -  17.00 uur 

Assortiment: 

 Erwtensoep ڪ

 Broodje rookworst ڪ

 Pizza punt ڪ

 Appeltaart ڪ

  Chocolademelk ( warm en koud) ڪ

 Glühwein ڪ

Pin en contante betaling mogelijk.  

 

ontbijtboxen + Drie en vier gangen Diner op 24, 25, 26 en 31 december 
Onze diner en ontbijtboxen voor de feestdagen zijn reeds door onze gasten besteld en betaald. 

Woodz bezorgt het kerst en oudjaars-ontbijt op deze dagen tussen 08.00 – 09.00 uur bij het chalet. 

Het kerst- en oudjaarsdiner wordt bezorgd tussen 13.00 – 15.00 uur bij het chalet. 

Afhalen kan op de dag zelf tussen 11.00 – 12.00 uur aan de zijde bij de snackbar. 

 

Gourmet 
Het gourmet voor de feestdagen ( 24, 25, 26 en 31 december) is reeds door jou als gast al eventueel 

online besteld en betaald n.a.v. onze feestdagenmailing. Liever nog een gourmet bestellen voor een 

andere dag of wil je toch nog even kijken wat er mogelijk is? Dat kan! Bel of mail dan met 

0651147156 of info@woodzvalkenburg.nl. Afhalen kan tussen 11.00 – 12.00 uur op de dag zelf aan 

de zijde van de snackbar. 

 

mailto:info@woodzvalkenburg.nl


Broodjes-service 

Te bestellen middels het broodjes-service formulier. Dit formulier is terug te vinden in de 

welkomstmap die ontvangen is bij de incheck. 

Periode: 

Zondag 20 december t/m zondag 3 januari m.u.v. 24, 25, 26 en 31 december. Op deze feestdagen 

bezorgen we namelijk de gereserveerde ontbijtboxen bij de chalets. De broodjes kunnen worden 

opgehaald tussen 09.00 – 09.30 uur aan de zijde van de snackbar. 

 

Reguliere afhaal en bezorgservice  

Periode: iedere dag mogelijk tussen 16.00 – 20.00 uur m.u.v. 24, 25, 26 en 31 december. Op deze 

feestdagen bezorgen we onze speciale op voorhand bestelde drie en vier gangen diners. Alle andere 

dagen kun je onze speciale hoofdgerechten, salades en pizza’s online bestellen en laten bezorgen of 

afhalen. Alle informatie vind je tevens op onze website, www.woodzvalkenburg.nl,  bij onze afhaal en 

bezorgmogelijkheden, maar vind je ook terug op het ‘afhaalformulier’ in de welkomstmap, die 

ontvangen is bij de incheck. 

Heb je nog vragen of wil je nog iets met ons bespreken? Dat kan! We staan iedere dag voor je klaar. 

Mail of bel ons via 0651147156 of info@woodzvalkenburg.nl.  

 

We wensen je hele liefdevolle en gezonde dagen toe! 
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