Inschrijfavond

Blijdorp By Night
Prijs per persoon: € 59,50
(prijs is inclusief entree, rondleiding,
dinerbuffet, drankjes uit het Hollands
assortiment, dessert en koffie)

Na sluitingstijd ontvangen wij uw gasten graag voor een sfeervolle en volledig verzorgde avond
in Diergaarde Blijdorp. Tijdens het Blijdorp By Night Arrangement geniet u van een heerlijk
dinerbuffet met drankjes uit het Hollands assortiment, krijgt u een rondleiding in een
schemerige dierentuin en sluit u een onvergetelijke avond af met een kopje koffie en een klein
dessert.

Locatie: Oewanja Lodge

19:00 uur

Geschikt voor:

Wij ontvangen u in de Oewanja Lodge met een feestelijk drankje (non alcoholisch en licht
alcoholisch). Op de tafels staat een knabbelgarnituur van gemengde nootjes.

Voor groepen van 2 tot 49 personen.
De minimale leeftijd is 16 jaar.

19:20 uur

Data 2017:
dinsdag 7 maart 2017
dinsdag 4 april 2017
dinsdag 9 mei 2017

Voor groepen groter dan 50 personen
is een exclusief arrangement mogelijk
op andere data en locaties.

Welkom!

Dinerbuffet

Na de ontvangst is het tijd voor een rijk gevuld buffet met overheerlijke koude en warme
gerechten
Amuse soep
***
Koude gerechten
Salade van couscous met gerookte kip
Trio van Lams- & Serranoham met meloen
“Salade Caprese”
(tomaat met mozzarella, rucola en basilicum vinaigrette)
Aardappelsalade met gerookte en gemarineerde zalm
Groene salade met diverse garnituur en dressing
***
Warme gerechten
Gebraden varkensprocureur met krachtige rode wijnjus
Krokant gebakken kippendijfilet
Filet van zalm met witte wijnsaus
Ratatouille
Roseval aardappels uit de oven met zeezout en rozemarijn
Hierbij serveren we onze huiswijnen, frisdranken en bier.

21:00 uur

Rondleiding

Uw gezelschap wordt door deskundige gidsen in groepjes van 10 tot 12 personen rondgeleid
door de schemerige dierentuin.
Voor elke deelnemer van Blijdorp by Night
storten wij een bijdrage in het Blijdorp
Natuurbeschermingsfonds.
Dit fonds ondersteunt vele internationale
veldwerkprojecten ter bescherming van
onder andere de olifanten in India en de
Amoerpanter in Zuid Oost Rusland, maar
ook nationaal bij het uitzetten van
korenwolven in Zuid Limburg. Meer over
het Natuurbescherming fonds vindt u op
onze website.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid. Op
alle evenementen in Diergaarde Blijdorp zijn de Voorwaarden
Horeca Blijdorp van toepassing. Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.

22:30 uur

Dessert

Praat nog even na onder het genot van een klein dessert of een kopje koffie of thee.

23:30 uur

Einde programma

Alle dieren gaan slapen. U verlaat de Diergaarde via de aangegeven route.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met de
afdeling sales via 0900-1857 (keuze 4)

