FEESTEN & VERGADEREN

1. ARRANGEMENTEN MET CONSUMPTIEBONNEN
(VANAF 10 PERSONEN)
Entree, drankje en koek							€ 22,75 per persoon
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Consumptiebon drankje (koffie, thee, blikje fris of flesje water)

-

Consumptiebon koek

Entree, drankje en broodje of frietje						
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Consumptiebon drankje (koffie, thee, blikje fris of flesje water)

-

Consumptiebon belegd broodje of frietje met snack en saus

Entree, 2 drankjes, koek en broodje of frietje				
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

2x consumptiebon drankje (koffie, thee, blikje fris of flesje water)

-

Consumptiebon koek

-

Consumptiebon belegd broodje of frietje met snack en saus

€ 25,00 per persoon

€ 30,25 per persoon

Eventuele extra’s
-

Consumptiebon drankje (koffie, thee, blikje fris of flesje water)

€ 2,50 per stuk

-

Consumptiebon belegd broodje of frietje met snack en saus

€ 5,00 per stuk

-

Consumptiebon snack						

€ 2,00 per stuk

-

Consumptiebon Raket-ijsje 					

€ 1,25 per stuk

-

Speurtocht								€ 1,00 per persoon

-

Ritje in de Berenboemel						

€ 1,00 per persoon

-

Rondje met de Carrousel						

€ 1,00 per persoon

GOED OM TE WETEN
• Wist je dat je in ons park ook een rondleiding kunt reserveren? Vraag naar de mogelijkheden.
• Ben je in het bezit van een geldig abonnement op DierenPark Amersfoort, dan krijg je een korting
van € 17,50 op bovengenoemde tarieven.
• Wij ontvangen de reservering graag uiterlijk vier dagen van tevoren.
• Het volledige pakket aan consumptiebonnen wordt in één keer overhandigd aan de contactpersoon.
• Uitgegeven consumptiebonnen zijn alleen geldig op de dag van het bezoek en kunnen niet
worden ingewisseld tegen contanten.
• D
 e consumptiebonnen kunnen worden ingeleverd bij elke horecalocatie die op de dag van het
bezoek open is.

2. ARRANGEMENTEN AAN GERESERVEERDE TAFELS
(20 TOT 60 PERSONEN)
Ontvangstarrangement 							€ 27,25 per persoon
-

Voor volwassenen en kinderen van 3 t/m 12 jaar

-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in een van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee, water en voor de kinderen CoolBear-limonade

-

Appeltaart met slagroom

Luncharrangement volwassenen						€ 34,00 per persoon
-

Voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar

-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee, water, melk en jus d’orange op tafel

-

Assortiment luxe harde broodjes (wit en bruin), onder andere belegd met:
Ham/kaas (gezond), kaas, brie, beenham en gerookte zalm
(wij gaan uit van gemiddeld 1,5 broodje per persoon)

Luncharrangement kinderen							€ 26,50 per persoon
-

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar

-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen CoolBear limonade op tafel

-

Kidsbox brood, bestaand uit:
Wit bolletje, jam, hagelslag, boter, appel en een verrassing

Ontvangst- en luncharrangement volwassenen				

€ 42,75 per persoon

-

Voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar

-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee, water

-

Appeltaart met slagroom

-

Kannen koffie, thee, water, melk en jus d’orange op tafel

-

Assortiment luxe harde broodjes (wit en bruin), onder andere belegd met:
Ham/kaas (gezond), kaas, brie , beenham en gerookte zalm
(wij gaan uit van gemiddeld 1,5 broodje per persoon)

Ontvangst- en luncharrangement kinderen 				
-

Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar

-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in een van de horecagelegenheden

-

Kannen CoolBear limonade op tafel

-

Appeltaart met slagroom

-

Kannen CoolBear limonade op tafel

-

Kidsbox brood, bestaand uit:

€ 35,25 per persoon

Wit bolletje, jam, hagelslag en boter, appel en een verrassing
Borrel in restaurant de Boerderij						
-

€ 9,00 per persoon

Voor volwassenen en kinderen van 3 t/m 12 jaar

-	2 dranken uit het standaard assortiment (koffie, thee, blikje frisdrank, flesje water,
Heineken pilsener, rode en witte huiswijn)
-	Gemengd bittergarnituur, 3 hapjes per persoon (bitterballen, loempia’s gevuld met
oude kaas en butterfly garnalen)
Eventuele extra’s
-

Consumptiebon drankje (koffie, thee, blikje fris of flesje water) 		

€ 2,50 per stuk

-

Consumptiebon belegd broodje of frietje met snack en saus		

€ 5,00 per stuk

-

Consumptiebon snack							€ 2,00 per stuk

-

Consumptiebon Raket ijsje						

-

Speurtocht								€ 1,00 per stuk

-

Ritje in de Berenboemel						

€ 1,00 per ritje

-

Rondje met de Carrousel						

€ 1,00 per ronde

€ 1,25 per stuk

GOED OM TE WETEN
• Ben je in het bezit van een geldig abonnement op DierenPark Amersfoort, dan krijg je een korting
van € 17,50 op bovengenoemde tarieven.
• Het drankje en de appeltaart serveren wij tussen 10.00 – 11.30 uur of tussen 14.00 – 15.30 uur.
De lunch serveren wij tussen 12.30 – 13.30 uur. De borrel serveren wij tussen 16.00 – 17.00 uur.
Wil je graag de dag afsluiten met een dinerbuffet? Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.
• W
 ij ontvangen de reservering graag uiterlijk 3 weken van tevoren.
• D
 e exacte locatie voor de ontvangst en lunch ontvang je op de dag zelf bij de entree van ons
dierenpark.

3. ARRANGEMENTEN VOOR ZORGINSTELLINGEN
(20 TOT 60 PERSONEN)

Ontvangstarrangement 							€ 24,75 per persoon
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee en water op tafel

-

Appeltaart met slagroom

Luncharrangement 								€ 30,50 per persoon
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee, water, melk en jus d’orange op tafel

-

Zacht broodje kaas

-

Zacht broodje kroket

-

Vlaflip

Ontvangst- en luncharrangement 						
-

Entree tot DierenPark Amersfoort

-

Gereserveerde tafel in één van de horecagelegenheden

-

Kannen koffie, thee en water op tafel

-

Appeltaart met slagroom

-

Kannen koffie, thee, water, melk en jus d’orange op tafel

-

Zacht broodje kaas

-

Zacht broodje kroket

-

Vlaflip

€ 39,25 per persoon

Eventuele extra’s
-

Krentenbol								€ 1,50 per stuk

-

Handijsje 								€ 2.25 per stuk

-

Advocaat met slagroom 						

€ 3,75 per stuk

-

Kop soep van de dag							

€ 3,25 per stuk

GOED OM TE WETEN
• Alle personen die niet over een zodanige zelfredzaamheid beschikken, dat zij zelfstandig ons
park kunnen bezoeken, mogen één begeleider meenemen. Voor deze begeleider wordt geen
entree gevraagd en hij of zij ontvangt een korting van € 15,00 op bovenstaande tarieven.
• H
 et drankje en de appeltaart serveren wij tussen 10.00 – 11.30 uur of tussen 14.00 – 15.30 uur.
De lunch serveren wij tussen 12.30 – 13.30 uur.
• W
 ij ontvangen de reservering graag uiterlijk drie weken van tevoren.
• D
 e exacte locatie voor de ontvangst en lunch ontvang je op de dag zelf bij de entree van het
dierenpark.

