Misschien wel het mooiste
plekje van Rotterdam…

Café-Restaurant De Tuin
Bent u op zoek naar de mooiste locatie voor uw evenement?
Dan bent u bij De Tuin aan het juiste adres!

Het mooiste plekje van Rotterdam
Café-Restaurant De Tuin is gelegen op één van de mooiste plekjes van Rotterdam. Direct aan de Kralingse Plas,
gelegen aan de rand van het prachtige Kralingse Bos. Het restaurant bevindt zich in een historisch pand uit 1867
en is prima te bereiken met zowel het openbaar vervoer evenals de auto. De Tuin is authentiek, maar in een
nieuw jasje.

Voor iedere gelegenheid een passende ruimte!
Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw groepsdiner,
trouwfeest of bedrijfsborrel? Of zoekt u een mooie ruimte voor uw
vergadering, presentatie of verjaardag? Voor elke gelegenheid heeft
De Tuin een passende ruimte voor u en uw gasten!
Wilt u een barbecue houden met aansluitend een borrel? Of wilt u
bij ons in De Tuin dineren en aansluitend een knallend feest geven?
Alles is mogelijk! Van band tot D.J. en van buffet tot een exclusief
diner.
Of het nu gaat om een omvangrijk evenement, een drukbezochte
bedrijfspresentatie of een kleinschalige vergadering. Maar ook
feestelijke bijeenkomsten ter gelegenheid van uw huwelijk of
jubileum groeien uit tot hoogtepunten bij De Tuin. U merkt,
restaurant De Tuin is een flexibele partner bij het organiseren
van uw bijeenkomst.
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De Tuin is vanwege haar waanzinnige
ligging één van de mooiste plekjes in
Rotterdam. Aan de rand van het
prachtige Kralingse Bos en direct
gelegen aan de minstens zo mooie
Kralingse Plas.
In de winter is De Tuin een uitstekende plek om
lekker bij te komen na een winterse wandeling.
En als het een beetje meezit, kan er op de plas
geweldig geschaatst worden.
In de zomer daarentegen, is het terras van
De Tuin en de verleidelijke waterkant, een ideale
plek om te ontspannen. Want met maar liefst
600m2 en 300 zitplaatsen is het terras van De
Tuin met recht een echte hotspot.
Maar niet alleen de locatie zorgt ervoor dat
De Tuin de allermooiste plek van Rotterdam is.
Je kunt er ook heerlijk eten en er is genoeg te
beleven.
Op zondagen is er in De Tuin altijd live muziek
en geregeld vinden er speciale activiteiten
plaats. De Tuin is iedere dag geopend van
10:00 uur tot 00:00 uur.
Voor uw evenement kunnen de tijden eventueel
verruimd worden. En De Tuin beschikt ook nog
eens over voldoende gratis
parkeergelegenheid.
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Verhuurbare ruimten
De Tuin heeft een viertal verhuurbare ruimten. De Brasserie, De Serre en een tweetal
zijkamers. Verder zijn er drie verschillende bars waar u een borrel kunt geven.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een diner in onze idyllische Serre direct grenzend aan
de Kralingse Plas? Of uw trouwfeest in de gezellige Brasserie met uitzicht over het
Kralingse Bos? Maar ook uw bedrijfspresentatie of borrel wordt
bij De Tuin gegarandeerd een succes.

De Brasserie

De Serre

De Voor,- en Achterkamer
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De perfecte ruimte voor grote
gezelschappen tot 250 personen.

De ideale ruimte voor
gezelschappen tot 150 personen.

Deze ruimtes zijn uitermate
geschikt voor een intiem diner.

Het mooiste plekje van Rotterdam…

De Brasserrie

De Serre

De Voor,- en Achterkamer

Mogelijkheden

Mogelijkheden

Mogelijkheden

 Buffet tot 150 personen
 Diner tot 50 personen
 Borrel tot 250 personen






Omzetgarantie

Omzetgarantie

Omzetgarantie

Maandag t/m zaterdag
! 3500,-

ma-di
wo-do
vr-za

Maandag t/m zaterdag
! 250,-

Buffet tot 70 personen
BBQ tot 70 personen
Borrel tot 150 personen
Diner tot 50 personen

! 1000,! 1500,! 2000,-

 Diner tot 18 personen
 Presentatie tot 20 personen

Goed om te weten









De Tuin heeft in het hele pand wireless internet;
Er is in iedere ruimte een flip-over en projectiescherm beschikbaar;
In de Brasserie hangt een projector die gebruikt kan worden;
In de Brasserie is er de mogelijkheid voor het laten optreden van een band of D.J.;
In de Serre is er de mogelijkheid om een D.J. in te huren. Mits deze gebruik maakt van ons geluidssysteem;
De Voor,- en Achterkamer hebben een beperkte geluidsdichtheid en zijn niet volledig afsluitbaar;
Op zondagen is er geen verhuur mogelijk i.v.m. de “LIVE@DE TUIN” avonden;
Aangezien wij werken met seizoensgebonden producten verwijzen wij u graag naar onze website voor de
actuele menu’s met bijbehorende prijzen. Uiteraard kunt u ook per mail of telefoon contact met ons opnemen.
Zet- en drukfouten voorbehouden

