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Blijdorp by Night
Na sluitingstijd ontvangen wij uw gasten voor een sfeervolle avond in Diergaarde Blijdorp 
met een uitgebreid dinerbuffet en een spannende rondleiding door een schemerige 
dierentuin.

19.00 uur        Welkom

19.20 uur        Blijdorp's “Cortez buffet”

21.00 uur        Rondleiding door Blijdorp

22.30 uur        Na borrel

Tot 24.00 uur,

In een sfeervol ingerichte ruimte serveren wij u een feestelijke cocktail  (non-alcoholisch en licht-
alcoholisch). Op de tafels staan schaaltjes met knabbelgarnituur.

Uw gezelschap wordt in groepen van 10 à 12 personen rondgeleid door deskundige gidsen in een 
schemerige dierentuin. Zouden de dieren al slapen.......?

Vanaf het gedecoreerde buffet worden de volgende koude en warme gerechten gepresenteerd:

Vervolgens kunt u onder het genot van een klein dessert en een kopje koffie met koffiegarnituur of 
een ander drankje nog napraten.

Voor een meerprijs van €. 5,00 per persoon kunt u kiezen voor een dessertbuffet  “de Trotse 
Ijsvogel”, bestaande uit:

 want dan gaan de dieren rusten.

Blijdorp by Night is voor groepen van 50 tot 200 personen. Kleinere gezelschappen kunnen zich inschrijven 
voor de inschrijfavond Blijdorp by Night.  Hiervoor is een aparte folder beschikbaar.  Minimale leeftijd voor 
deelname van de Blijdorp by Night bedraagt 16 jaar.

romige tomatensoep met gegratineerde kaas-croutons

**
Gemarineerde zalm met een Japanse salade van witte kool en wakame,

 geserveerd met een soja dressing
Kipfilet in zoetzure saus met groenten uit de wok

Salade van Thaise garnalen met bleekselderij en koriander
Miesalade met krab en broccoli

Maïstortilla's gevuld met pittig rundergehakt, verse groenten en ijsbergsla 
Salade Caprese; frisse salade met pomodori-tomaat en mozzarella

gehaktballetjes in tomatensaus
Serreno-ham geserveerd met tapenade

Pastaschotel met spinazie & gegrilde groenten
Aardappelsalade met haricots verts en rib-karbonade

Ciabatta met kruidenboter

dessertbuffet met diverse soorten ijs en ijstaarten, 
vruchtenmousses, slagroomsoesjes, luxe taartjes, salade van vers fruit,

vruchtencoulis en slagroom

[Terraszaal
[Lotus Serre
[Oewanja Lodge

Locaties:

dinsdag t/m zaterdag 
in maanden maart t/m mei en september 
t/m november

Beschikbaarheid:

prijs per persoon: €. 57,50 
(Prijs inclusief alle dranken)

(€ 54,25 excl. btw)

Prijs:

groepen van 50 tot 200 personen
Geschikt voor:

Blijdorp Natuurbeschermingsfonds.
Voor elke deelnemer aan het arrangement Blijdorp by 
Night storten wij een bijdrage van €. 3,50 in het 
Blijdorp Natuurbeschermingsfonds. Dit fonds 
ondersteunt vele veldwerkprojecten zoals een 
olifantenproject in India en een project ter 
bescherming van de Amoerpanter in Zuid Oost 
Rusland maar ook het uitzetten van korenwolven in 
Zuid Limburg. 

V10-01
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.
Op alle bijeenkomsten in Diergaarde Blijdorp zijn de Voorwaarden Horeca 
Blijdorp zoals laatstelijk uitgegeven van toepassing.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie of boekingen bel met (010) 4431415, of kijk op 
www.blijdorphappenings.nl



Blijdorp by Night de Luxe
Na sluitingstijd ontvangen wij uw gasten voor een sfeervolle avond in Diergaarde Blijdorp 
met een uitgebreid dinerbuffet en een spannende rondleiding door een schemerige 
dierentuin.

[Terraszaal
[Lotus Serre
[Oewanja Lodge

Locaties:

dinsdag t/m zaterdag in de maanden maart 
t/m mei en september t/m november

Beschikbaarheid:

prijs per persoon: €. 75,00 
(prijs inclusief alle dranken)

(€ 70,75 excl. btw)

Prijs:

groepen van 50 tot 200 personen
Geschikt voor:

Voor meer informatie of boekingen belt u met (010) 4431415, of kijkt u op 
www.blijdorphappenings.nl

Blijdorp Natuurbeschermingsfonds.
Voor elke deelnemer aan het arrangement Blijdorp by 
Night storten wij een bijdrage van €. 3,50 in het 
Blijdorp Natuurbeschermingsfonds. Dit fonds 
ondersteunt vele veldwerkprojecten zoals een 
olifantenproject in India en een project ter 
bescherming van de Amoerpanter in Zuid Oost 
Rusland maar ook het uitzetten van korenwolven in 
Zuid Limburg. 

V10-01
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.
Op alle bijeenkomsten in Diergaarde Blijdorp zijn de Voorwaarden Horeca 
Blijdorp zoals laatstelijk uitgegeven van toepassing.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

19.00 uur        Welkom

19.20 uur        Blijdorp's “Ligure buffet”

21.00 uur        Rondleiding door Blijdorp

22.30 uur        Dessertbuffet

 

Tot 24.00 uur, 

In een sfeervol ingerichte ruimte serveren wij u een feestelijke cocktail van champagne. Uiteraard is 
er ook alcoholvrije cocktail beschikbaar. Tevens serveren wij een amuse van het huis.

Vanaf het gedecoreerde buffet worden de volgende koude en warme gerechten gepresenteerd:

heldere runderbouillon met fijn garnituur

* * *
in huis gemarineerde, biologische zalm met een tapenade van komkommer & kappertjes.

salade van thaise garnalen met mango, limoen & sesamzaadjes
in de oven gegaarde kalfsentrecote met een frisse aardappelsalade aangemaakt met truffel mayonaise

pikante salade met runderentrecote, broccoli en lente-uitjes
mediterrane groentesalade met buffel-mozzarella en een balsamico-dressing

diverse soorten biologisch brood
roomboter en kruidenboter

* * *
ossenhaas medaillons met gemengde groenten.

gepocheerde scharfilet op een bedje van ravioli met een romige saus van gerookte zalm
met  spek omwikkelde varkenshaas, geserveerd met gebakken champignons en kruidensaus

aardappeltjes  uit de oven

Tijdens het diner serveren wij dranken uit het Hollands assortiment met als wijnen:
Blanc: Sauvignon Blanc 2007, Domaine de Mont-Auriol
Rouge: Merlot 2006, Domaine des Plos Merlot

Uw gezelschap wordt in groepen van 10 à 12 personen rondgeleid door deskundige gidsen in een 
schemerige dierentuin. Zouden de dieren al slapen.......?

Aansluitend op de rondleiding presenteren wij een uitgebreid dessertbuffet:

Omelette Siberiènne, salade van verse vruchten, chocoladesoesjes, bavarois, dessert-taarten, tiramisu, slagroom

Het dinerbuffet wordt afgesloten met koffie of thee met garnituren. Uiteraard blijven wij rondgaan 
met de meest gangbare dranken.

Blijdorp by Night is geschikt voor groepen van 50 tot 200 personen. Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.

want dan gaan de dieren rusten.



Oceanium by Night
Na sluitingstijd ontvangen wij uw gasten graag voor een sfeervolle avond in Diergaarde 
Blijdorp met een uitgebreid dinerbuffet en een spannende rondleiding door het Oceanium.

18.30 uur        Welkom

19.15 uur        Rondleiding door het Oceanium

20.30 uur        Blijdorp's “ buffet de speelse zeeotter”

22.15 uur        Film “een kijkje in de keuken van het Oceanium”

22.45 uur        Dessert en naborrel

Tot 23.30 uur, 

In een sfeervol ingericht Caribisch café worden uw gasten ontvangen met een feestelijke 
cocktail  (non-alcoholisch en lichtalcoholisch). Om de 'eerste trek te stillen' presenteren 
onze koks van een buffet een rijk assortiment seizoensgebonden amuses en kleine hapjes.

Uw gezelschap wordt in kleine groepen rondgeleid door onze deskundige gidsen door een 
verlaten onderwaterwereld. Deze rondleiding brengt uw gasten zowel voor als achter de 
schermen van het Oceanium.

In de exclusieve Haaienzaal wordt een smaakvol buffet geserveerd bestaande uit:

Op de videoschermen in de Haaienzaal wordt de film “Een kijkje in de keuken van het 
Oceanium' vertoond. Deze korte film vertelt het verhaal over het reilen en zeilen van het 
Oceanium, haar bewoners en medewerkers en hun gasten.

Aansluitend op de filmvertoning serveren wij het dessert:

Na het dessert kunnen uw gasten onder het genot van een kopje koffie of een drankje 
rustig natafelen.

want dan gaan de bewoners van het Oceanium rusten.

in wasabi gemarineerde zalm in een korst van sesam, geserveerd op een bedje van shi-take en lente-uitjes
salade van rivierkreeftstaartjes en avocado met een pittige cocktailsaus

langzaam gegaarde runder rib-eye met een pittige salsa en radijs-rucola salade
salade van pikant gemarineerde eendenborst en mango met sugar snaps een zoete chili-dressing

witlofsalade met geitenkaas, pistachenootjes, gebakken spekjes en vruchten
diverse soorten biologische brood

roomboter en kruidenboter

* * *

tournedos Rossini met gevogelte paté en gebakken champignons, geserveerd met een saus van madeira
kalfsoester met mediterrane groenten en pasta

in de roomboter gestoofde koolvis filet met een prei-stampotje en kreeftenjus
kip bonne femme:  malse kipfilet met boeren garnituur

Uitgeserveerd dessert met verschillende zoete specialiteiten zoals verse fruitsalade,
mini bavarois, biologisch sorbet-ijs, chocoladesoesjes en panna cotta met kersen

[Haaienzaal

Locaties:

Het hele jaar op dinsdag t/m vrijdag m.u.v. 
Juli en augustus

Beschikbaarheid:

prijs per persoon: €. 77,50
(prijs inclusief alle dranken)

 (€ 73,11 excl. btw)

Prijs:

groepen van 42 tot 72 personen
Minimale leeftijd 16 jaar

Geschikt voor:

Blijdorp Natuurbeschermingsfonds.
Voor elke deelnemer aan het arrangement Blijdorp by 
Night storten wij een bijdrage van €. 3,50 in het 
Blijdorp Natuurbeschermingsfonds. Dit fonds 
ondersteunt vele veldwerkprojecten zoals een 
olifantenproject in India en een project ter 
bescherming van de Amoerpanter in Zuid Oost 
Rusland maar ook het uitzetten van korenwolven in 
Zuid Limburg. 

V10-01
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.
Op alle bijeenkomsten in Diergaarde Blijdorp zijn de Voorwaarden Horeca 
Blijdorp zoals laatstelijk uitgegeven van toepassing.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie of boekingen bel met (010) 4431415, of kijk op 
www.blijdorphappenings.nl



Blijdorp Breakfast
Begin uw dag eens anders, samen met collega’s, relaties of familie kunt u nu ontwaken met 
de dieren van Diergaarde Blijdorp. Na een smakelijk ontbijt gaat u samen met de rondleiders 
en dierverzorgers onze dieren voeren...

07.30 uur        Welkom

08.00 uur        Ontbijt Buffet

09.00 uur        Voedertijd

10.15 uur        Terugkomst.

In de sfeervolle Lotus Serre worden uw gasten ontvangen voor een spannende ochtend in 
Diergaarde Blijdorp.

Omstreeks 08.00 uur opent onze kok het ontbijtbuffet 'de gapende gorilla', bestaande uit:

vers gebakken biologisch brood en broodjes, cornflakes, 
croissants met marmelade, zoete bladerdeegbroodjes gevuld met ragout,

kleine krentenbolletjes
een ruime keuze uit beleg zoals roombrie, jonge en oude kaas,

 gebraden rosbief en gegrilde ham
roerei met tomaat en dille,

gekookt ei,
verse jus d 'orange en multivruchtensap

yoghurt en salade van vers fruit,
biologische koffie, thee, melk en karnemelk

Omstreeks 09.00 uur is het voedertijd voor de dieren; uw gezelschap wordt verdeeld in kleinere 
groepjes en gaan onder begeleiding van een deskundige rondleider naar een dierverblijf om 'de 
dieren te voederen'. Zowel de rondleider als de dierverzorgers van het betreffende verblijven 
vertellen uiteraard van alles over de dieren en hun eetgewoontes.

Het arrangement wordt afgesloten in her resaturant met een kopje koffie of thee naar keuze. Uw 
gasten krijgen allemaal een herinnering aan dit ontbijt mee.

Indien gewenst is dit arrangement te verlengen met bijvoorbeeld een rondleiding achter de 
schermen en aansluitend een lichte lunch. Ons verkoopteam neemt graag de mogelijkheden met u 
door.

[Oewanja Lodge
[Lotus Serre

Locaties:

dinsdag t/m zaterdag in de maanden maart 
t/m mei en september t/m november

Beschikbaarheid:

prijs per persoon: € 40,00 
voor ontbijtarrangement 7.30 tot 11.00 uur

prijs per persoon: € 50,00 
voor ontbijtarrangement met aansluitend vrij bezoek 
aan de Diergaarde (tot sluitingstijd)

(€ 37,74 excl. btw)

(€ 47,17 excl. btw)

Prijs:

groepen van 50 tot 90 personen
Geschikt voor:

Blijdorp Natuurbeschermingsfonds.
Voor elke deelnemer aan het arrangement Blijdorp by 
Night storten wij een bijdrage van €. 3,50 in het 
Blijdorp Natuurbeschermingsfonds. Dit fonds 
ondersteunt vele veldwerkprojecten zoals een 
olifantenproject in India en een project ter 
bescherming van de Amoerpanter in Zuid Oost 
Rusland maar ook het uitzetten van korenwolven in 
Zuid Limburg. 

V10-01
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid.
Op alle bijeenkomsten in Diergaarde Blijdorp zijn de Voorwaarden Horeca 
Blijdorp zoals laatstelijk uitgegeven van toepassing.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie of boekingen bel met (010) 4431415, of kijk op 
www.blijdorphappenings.nl


