Wellness
Roerdinkhof
Heerlijk eten bij
Restaurant Roerdinkhof

Traditionele Balinese massages en
behandelingen, 10u. tot 22u.

In ons Restaurant in de Rijksmonumentale
gerestaureerde oudste schuur van NL (1544)
kunt u terecht voor ontbijt, lunch of diner a la
carte. Een lekker kopje koffie met appelgebak
of een glaasje wijn met een kaasplankje of een
portie bitterballen is ook mogelijk. Wij
serveren zoveel mogelijk streekproducten.
Kijk op onze website voor meer informatie
over het Indonesisch eten.
Wij zijn 365 dagen per jaar open van 10u. tot
23u. Kleine kaart van 10u. tot 23u. Grote kaart
van 17u. tot 21u. Op dinsdag wordt er alleen
van de kleine kaart geserveerd.

Restaurant
Roerdinkhof
In de Rijksmonumentale oudste schuur van NL
(1544)
7 dagen per week open tot 23 u.
Roerdinkweg 1
7108 AZ Winterswijk-Woold
Tel: 0543-564586
Mobiel: 06-22690698
info@roerdinkhof.nl
www.roerdinkhof.nl
Tussen fietsknooppunt 28 en 31

Uw gastheer en gastvrouw staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet, Gerhard en Nina

De mogelijkheden
1.

2.

Nina Martina, uw therapeute, balinese van geboorte,
heeft meer dan 25 jaar ervaring als SPA
therapeut/trainer en supervisor over een
therapeutenteam. Ze heeft een missie en een visie om
door middel van massage en het gebruik van
natuurlijke producten, uw lichaam meer in balans te
brengen waardoor u zich gezonder en fitter zult
voelen.
De producten die Nina gebruikt zijn 100%
natuurlijk en bevatten geen chemische
middelen, alcohol, dierlijke producten,
kleurstoffen of andere toevoegingen.
Ze zijn 100% veilig en bewezen effectief.

Diepe traditionele Balinese massage van 60 minuten.
Een diepe lichaamsbehandeling waarbij uw hele
lichaam aan bod komt. Deze massage zorgt voor een
stimulatie van de bloedsomloop en een directe
ontspanning van uw spieren. Bij deze therapeutische
massage wordt gebruik gemaakt van vinger en
handdrukkingen.

3.

Roerdinkhof voetreflexologie aromatherapie van 90
minuten. Deze behandeling zorgt er voor dat de
energie gaat stromen vanuit de voeten. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een pepermunt voetbad
met zout en citroen, ritmische voetreflexologie
handelingen en nek en schouder massage.

4.

Gezichtsmassage van 30 minuten. Uw huid wordt
gereinigd en gemasseerd met een zeer ontspannend
effect tot gevolg.

5.

Refresh me up (gezichtsbehandeling) van 90 minuten.
Deze behandeling is gericht op ontspanning, reinigen
en het openen van de poriën. Het zal uw gezicht op
een traditionele manier verfrissen en uw huid wordt
gerevitaliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van
drukpunt massage en is geschikt voor zowel mannen
als vrouwen.

Wellness bij de
Roerdinkhof
Bij de Roerdinkhof kunt u naast heerlijk eten in ons
Restaurant en overnachten op de mini-camping of in
een van onze hotelkamers ook gebruik maken van een
heerlijke wellness behandeling.

Ontspanningsmassage van 30 minuten. Hierbij wordt
uw schouder, nek en hoofd gemasseerd. Een heerlijke
diepe massage om alle spieren in dit gebied te laten
ontspannen.

6.

Will love it, hoofdhuid sensatie van 60 minuten. Een
zachte en rustige massage van uw hoofd en
hoofdhuid gevolgd door een heerlijke gezichtscrème
en haar tonic. Uw nek en schouders worden ook
gemasseerd. Er wordt gebruik gemaakt van
drukpunten en de focus ligt daarbij op het hele hoofd
en de schouders, het stimuleert, ontspant en verfrist
uw geest. Het gaat haaruitval tegen. Bij deze
behandeling ontvangt u ook 10 minuten hand
massage.

7.

8.

Manicure behandeling. Hierbij worden uw handen
gereinigd, uw handen en armen gemasseerd en indien
gewenst worden uw nagels gelakt.
Zonder nagels lakken 45 minuten.
Met lakken van de nagels 60 minuten.
Pedicure behandeling. Hierbij worden uw voeten
gereinigd, uw voeten en benen gemasseerd en indien
gewenst worden uw nagels gelakt.
Zonder nagels lakken 70 minuten.
Met lakken van de nagels 90 minuten.

Aanbiedingen
Na 5 uur aan behandelingen
heeft u recht op een gratis
behandeling van 30 minuten, u
kunt hiervoor kiezen uit optie 1,
de ontspanningsmassage of optie
4, de gezichtsmassage.
Indien gewenst krijgt iedere
overnachtende gast gratis 10
minuten massage van Nina.

Afspraak maken
Loop gerust even binnen om een afspraak te maken,
Gerhard, Nina of een van onze medewerkers helpen u
graag verder. Indien mogelijk kunt u direct behandeld
worden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met
ons op 0543-564586 of 06-22690698 of een
WhatsApp of een e-mail sturen naar
info@roerdinkhof.nl
Kijk voor meer informatie en prijzen op
www.roerdinkhof.nl op de pagina Wellness.

