
 

 

 

Zomerse BBQ avonden op de WAB 
 

Beste Roeiers,  

Helaas heeft het roeiseizoen niet kunnen plaatsvinden door het Coronavirus. We willen 
deze zomer niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom bieden we vanaf 25 juni de mogelijkheid 
om alsnog bij elkaar te komen op de WAB onder het genot van een drankje en hapje.  

Speciaal voor jullie organiseren we Zomerse BBQ avonden! Je kan naar gelieve met je 
teamgenoten, huisgenoten, vrienden en familie genieten van een drankje en/of BBQ op de 
WAB. Om jullie toch nog een leuke WAB zomer te bezorgen kun je op reservering (na je 
training) met z’n allen toch even samenzijn op deze mooie locatie. Heb je zin te relaxen en 
genieten van een BBQ? Check hieronder dan de Corona spelregels en menukaart.  

 
 

Menukaart WAB  
Lunch       Diner 
Uitsmijter ham/kaas   €6,50  Spare ribs, salade en friet  €9,50 
Panini avocado kipfilet €3,75  Hamburger 200gr, salade en friet      €9,50 
Tosti ham kaas  €3,00  Kipsaté, salade en friet  €9,50 
Waldkorn tonijnsalade €5,50  Zalm, salade en friet   €9,50 
Waldkorn oude kaas  €4,50  *Aanbieding* 1 gerecht naar keuze incl 2  
      drankjes voor  €12,50 
Borrelen 
Bittergarnituur 2 pp      €1,60 
Mini hamburger      €3,25 
Mini puntzak zoete aardappel friet met truffelmayo €1,75 
*Aanbieding* 2 drankjes met 2 warme hapjes voor  €6,50 pp 
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De spelregels 

- Reserveer vooraf. We willen graag het aantal personen weten en wat je gaat nuttigen. 
Zodat we alles op de gezette tijd  klaar hebben staan voor jullie.  

- Reserveren kan vanaf 4 personen en minimaal 1 dag van tevoren. Houd er rekening 
mee dat je met max 2 personen aan een tafel mag zitten binnen 1,5 meter. Tenzij het 
4 personen zijn uit hetzelfde huishouden. Wij zorgen voor tafels en stoelen op de 
juiste afstand.  

- Houd 1,5 meter afstand, wij volgen de adviezen van het RIVM en houden het horeca 
protocol aan van de KHN. 

- Je haalt je eten/drinken af bij de bar en betalen doe je met PIN.  
- Wij verzoeken je zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten. Wij zullen na elk 

noodzakelijk bezoek het toilet desinfecteren.  
- Annulering graag 1 dag van tevoren doorgeven (we hebben beperkte ruimte) 
- Heb je Coronaklachten? Blijf dan vooral thuis! 

Reserveren 
 
Reserveer je plek door een email te sturen naar: m.renskers@sportbedrijfrotterdam.nl of 
stuur een WhatsApp bericht naar: 06-83529728. 
 
Vermeld hierin het volgende: 

Contactgegevens   Bestelling (vul in voor alle personen) 
Naam:     We komen alleen borrelen: ja/nee 
Telefoonnummer:   Diner: (bv: 1x zalm, 2x burger) 
Aantal personen:   Lunch: 
Datum en Tijd :   Borrelhapje(s): 

Wil je liever alleen een drankje doen? Ook dan graag even reserveren. 
 

Openingstijden:  
Do: 17:00 – 23:00 uur  
Vrij: 17:00 – 23:00 uur 
Zat: 10:00 – 23:00 uur 
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