
Welkom bij Wereldrestaurant Amber

Datum:

aanvangstijd:

Aantal personen:

Naam:Prijzen all-in dining
Tot 2 uur € 38,80 per persoon

Tot 2,5 uur € 41,80 per persoon

Tot 3 uur € 43,80 per persoon

Tot 3,5 uur € 46,80 per persoon

Tot 4 uur € 48,80 per persoon

Kinderen tot 2 jaar zijn gratis. 
Vanaf 2 t/m 11 jaar: de leeftijd van  
het kind x 2,80 euro.

Voorbeeld: is uw kind 2 jaar dan  
betaalt u € 5,60, 3 jaar € 8,40 etc. 

Het kan voorkomen dat we u vragen  
om de legitimatie van uw kind(eren).

Verspilling wordt bij ons niet gewaardeerd! 
Om de prijs-kwaliteitverhouding voor al onze gasten 
vriendelijk te houden, behouden wij het recht om 
kosten in rekening te brengen voor voedsel en drinken 
dat wordt verspild.

Restjes worden in rekening gebracht tegen de volgende 
tarieven: € 5,00 per vol bord, € 2,50 per halfvol bord en 
€ 2,50 per drankje.

Onbeperkt eten en drinken
U betaalt niet voor wat u eet, maar voor de tijd die u 
bij Wereldrestaurant Amber doorbrengt. Op deze  
manier weet u van tevoren precies wat u betaalt en 
zult u achteraf nooit verrast worden.

Eet smakelijk!

Lees op de achterzijde onze huisregels die gelden tijdens een bezoek aan ons restaurant.



Spelregels all-in dining

√ Wilt u wijzigingen in het aantal personen alstublieft minimaal  
24 uur van tevoren doorgeven?

√ Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de “tafelkeuze” 
te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk.  
Graag hiervoor uw begrip.

√ Te laat? 15 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij 
uw tafel vergeven aan andere gasten.

√ U betaalt achteraf het totaalbedrag van het door u genoten all-in 
dining arrangement. Uw arrangement start op de aanvangstijd, 
welke door onze medewerk(st)er is ingevuld op de voorzijde en 
stopt als alle gasten de tafel(s) hebben verlaten.

√ Prijzen zijn per persoon (p.p.) in euro’s en inclusief btw.
√ Bij vertrek is het niet toegestaan eten en drinken mee te nemen uit 

het zelfbedieningsgedeelte van het restaurant. Voor producten om 
mee te nemen kan u terecht bij ons afhaalgedeelte.

√ Verspilling wordt niet gewaardeerd! Om de prijs-kwaliteitverhouding 
vriendelijk te houden, behouden wij het recht verspilling van eten 
en drinken in rekening te brengen.

√ Er kan alleen nogmaals besteld worden, indien de vorige bestelling 
al geconsumeerd is.

√ Alcoholische dranken als bier en wijn zijn inclusief. We vragen ieder-
een om hier op redelijke wijze mee om te gaan. Bij onbehoorlijk 
gedrag als gevolg van alcoholmisbruik behouden wij ons het recht 
om de toegang te ontzeggen of tot verwijdering over te gaan.

√ Roken is niet toegestaan in ons restaurant, maar wel buiten of in 
onze rokersruimte. (Het is toegestaan om met z’n allen buiten te 
roken, mits er een identificatiebewijs wordt achtergelaten.)

√ De “Kidscorner” gelegen op de eerste verdieping is een service die 
uitsluitend bedoeld is voor gasten. Ouders zijn altijd (eind)verant-
woordelijk voor hun eigen kinderen, ook in onze Kidscorner.

√ Heeft u een klacht, bent u ontevreden of heeft u een verbetersug-
gestie? Laat het ons dan persoonlijk even weten.


