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Hartelijk bedankt voor uw aanvraag. 

In deze geïmproviseerde versie van onze informatiegids 2021 trachten wij u een 

overzicht te geven van de mogelijkheden in coronatijd. 

Wij verwachten na heropening nog te maken te krijgen met verschillende 

beperkingen waaronder het zoveel mogelijk ‘’zittend’’ bij elkaar te zijn. 

Wij hebben daarom voor u een aantal mogelijkheden uitgewerkt welke allemaal 

aan tafel worden uitgeserveerd. 

Wilt u informatie voor 2022 dan verwijzen wij nog even naar de infogids van 

2020. Wij hopen u in het najaar een nieuwe gids voor 2022 te kunnen 

presenteren. 

Een voorstel op maat nodig? Wij maken graag een passend voorstel voor u.  

Tel. 0172 487595 of mail naar sales@avifauna.valk.nl 

 

 

 

 



INFORMATIE 2021 

Van der Valk Avifauna |Hoorn 65|2404 HG Alphen aan den Rijn|0172 487595|sales@avifauna.valk.nl|www.vandervalkavifauna.nl 

__________________________________________________________________ 

 

Groepen vanaf 20 personen: 

High tea uitgeserveerd op etagères (vanaf 20 volwassenen)  

Tussen 13.00 uur - 17.00 uur | Duur: 2,5 uur Hartig: quiche met diverse hartige vullingen, 

sandwiches met gerookte zalm, kip en humus (vegetarisch), glaasjes gevuld met 

zalmmousse en gevogeltemousse, mini-pasteitje met kippenragout. Zoetigheden: scone 

met jam en slagroom, gevulde sneeuwballen (bonbon met vanilleroom), abrikozen 

petitfours, brownies, minimarsepeingebakje, hazelnootschuimbal. Inclusief onbeperkt 

thee, koffie en ijswater. € 21,50 per persoon (exclusief Entree Vogelpark) 

High Wine uitgeserveerd op etagères (vanaf 20 volwassenen)  

Tussen 13.00 uur - 17.00 uur | Duur: 2,5 uur Quiche met prei, spek en uitjes, sandwiches 

met gerookte zalm, kip en humus (vegetarisch), mini-broodje met ossenworst, zoutjes, 

glaasjes met zalm, ham en gevogeltemousse, bitterballen, bladerdeeghapjes, kaashapjes, 

wrap gevuld met kip. Inclusief onbeperkt huiswijn, frisdrank, bier, ijswater, koffie en 

thee. € 26,75 per persoon (exclusief Entree Vogelpark) 

Brunch Uitgeserveerd op etagères (vanaf 20 volwassenen) 

Welkomstcocktail 

Koud: Sandwich met gerookte zalm en tuinkers, wrap met gerookte kipfilet, humus en 

wortel, mini broodje gezond met kaas/ham en kruidenkaas, glaasje met garnalensalade, 

gevuld scharrelei, 

mini cupcake, mini tompouce, mini muffin, fruitsalade, koffiebroodje 

Warm: Pasteitje met kippenragout, broodje hamburger, Amsterdams kaasbroodje, 

omelet, warm gerookte zalm, kippannetje met wokgroente 

Koffie, thee, jus d’orange en melk 

Inclusief entree Vogelpark 

 

Kinderbrunch: Fruitspies, poffertjes, spekjes, pannenkoek nutella, fristi, chocomel, 

appelsap, kleurplaat, potloden en entree Vogelpark Avifauna 

 

Prijzen inclusief entree Vogelpark 

Volwassenen (12+) € 34,00 p.p. 

Kinderen 3-12 jaar € 20,00 

Kinderen 0-3 jaar gratis 
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KOFFIETAFELS (vanaf 20 volwassenen, exclusief entree Vogelpark) 

De koffietafels bestaan uit diverse broodsoorten (wit- en bruinbrood, krentenbrood en 

bolletjes) en diverse soorten beleg (boerenham, kiprollade, ossenworst, filet americain, 

roomkaas, jong belegen kaas, hagelslag, jam en boter). Inclusief koffie, thee en melk 

gedurende 1 uur.  

Koffietafel met rundvleeskroket*    € 17,50 p.p.  

Koffietafel met groente-, tomaten-, of kippensoep  € 18,50 p.p.  

Koffietafel met soep en rundvleeskroket*   € 20,50 p.p.  
*kroket niet mogelijk aan boord van de boot 

Belegde broodjes       € 3,50 p.st.  

Luxe pistolets belegd met roomkaas/zalm gezond/ € 4,75 p.st. 

paté/filet americain        

Lunch Avifauna (vanaf 20 volwassenen, exclusief entree Vogelpark) 

Deze uitgeserveerde lunch bestaat uit een sandwich met roomkaas, gerookte zalm, 

komkommer en tuinkers, een wrap met humus, gerookte kip, paprika en sla, een boerenbol 

met kruidenkwark, boerenham en Leidse kaas en yoghurt met verse vruchten en crumble 

van koekjes. Inclusief koffie, thee, melk gedurende 1 uur. € 19,50 per persoon (aanvang 

uiterlijk 14.00 uur) 

Lunch to go: 

Nuttig uw lunch op de diverse picknickplaatsen in het vogelpark. 

Lunch bag: vruchtensmoothie, flesje water, boerenbol met roomkaas, ham, sla en 

komkommer, wrap met zalm of kip, yoghurt met cruesli en een candybar 

€ 15,50 p.p. exclusief Entree vogelpark 
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Menusuggesties: 

 

Menu 1 € 20,50 per persoon 

Tomatensoep met prei en wortel (vegan & glutenvrij)  

Varkensschnitzel met champignonroomsaus, seizoensgroenten en gebakken aardappelen 

Yoghurtcrème met ragout van aardbei en rabarber  

 

Menu 2 € 28,50 per persoon 

Kippensoep met vermicelli en prei  

Varkenshaasmedaillons met pepersaus, seizoensgroenten en gebakken aardappelen  

 Tiramisu met vanille-ijs en slagroom  

 

Menu 3 € 29,50 per persoon 

Carpaccio van het Waardse rund met pesto, balsamicodressing, Parmezaanse kaas en 

pijnboompitten  

Malse boerderijkip met bosuitjes, paprika en paddenstoelen 

Grand dessert  

 

Timo Toekan Kindermenu € 10,00 per persoon 

Frietjes met kipnuggets, kroket of frikandel en ketchup, mayonaise of appelmoes  

Kinderdrankje naar keuze  

Vrolijke ijsbeker  
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Varen 

Rondvaart Braassemermeer: 

Maak een authentieke Hollandse rondvaart van 75 minuten langs polders en molens door 

het prachtige Groene Hart van Zuid-Holland. U vertrekt vanaf de kade tegenover het 

vogelpark en vaart via de Hemmen naar het Braassemermeer.  

Van mei tot en met september om 14.15 en 16.00 uur: 

Zaterdag, Zondag en Feestdagen 

In de schoolvakanties wordt er dagelijks gevaren. 

Prijzen: 

Volwassene € 12,00  

Kind 3 t/m 12 jaar € 9,00  

Kind 0-3 jaar gratis 

Varen door het Groene Hart: 

Familiefeest, bedrijfsuitje, bruiloft of vergadering op het water? De partyschepen van 

Rederij Avifauna liggen voor u klaar voor een ontspannen tocht door het Groene Hart. 

Aan boord zijn talloze culinaire mogelijkheden; van een drankje en een hapje tot een 

heerlijk uitgeserveerd diner.  

Partyschepen: 

Onze rederij omvat een tweetal schepen: één enkeldeks salonboot en één driedeks 

salonboot. De salonboten zijn verwarmd en kunnen hierdoor ook in de koudere maanden 

ingezet worden. 

Enkeldeks salonboot “Pijlstaart”: Eerste 4 uur € 800,00 Verlenging per uur €200,00  

Driedeks salonboot “Purperreiger”(rolstoeltoegankelijk): Eerste 4 uur €1100,00 

Verlenging per uur €250,00 

 

 
 



INFORMATIE 2021 

Van der Valk Avifauna |Hoorn 65|2404 HG Alphen aan den Rijn|0172 487595|sales@avifauna.valk.nl|www.vandervalkavifauna.nl 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Verzorging aan boord: alle lunchsuggesties, high tea en high wine kunnen aan boord 

geserveerd worden. 

Voor het diner is er de volgende optie: 

 

Etagère (per 2pax) 

Hollandse garnalen/Serrano ham met meloen/warm gerookte zalm/huzarensalade/gevuld 

eitje/stukjes gemarineerde tonijn 

*** 

Hachee met uitjes, laurier en kruidnagel, malse stukjes rundvlees met aardappelpuree en 

rode kool 

of 

Vispannetje ”Avifauna” 

Stukjes zalmfilet, grote garnalen en kabeljauw met kreeftensaus 

Geserveerd met rijst 

of 

Wok “Azia” 

Stukjes kipdijfilet met paprika, paddenstoelen, broccoli, wortel, taugé en sesamsaus 

*** 

Yoghurt crème met aardbeien 

€ 29,50 per persoon 

 

• Van de hoofdgerechten kunnen er twee gerechten per tocht geserveerd worden. Gasten die-

nen vooraf deze keuze gemaakt te hebben. De gastheer/ vrouw geeft de keuze 48 uur voor 

aanvang door. 
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VAN DER VALK’S PROEVERIJ elk weekend vanaf 2 personen: 

(1 april tot en met 31 augustus- bij een verlenging van de 1,5 m regel tot en met 

31 oktober 2021) 

 

 

De wereld rond in 6 gerechten 

U hoeft niet meer op reis te gaan om een geurig Thais wokgerecht, Mexicaanse fajitas, 

Poké Bowl of Italiaanse spaghetti carbonara te proeven! Tijdens deze “reis” maakt u 

kennis met diverse verrukkelijke gerechten uit meerdere werelddelen. Keuze uit 1 

gerecht per ronde met een max. van 6 gerechten. Voor kinderen max. 4 gerechten van de 

kinderkaart.  

Elke zaterdag en zondag vanaf 17.30 uur. 

Prijzen: 

Volwassenen (12+) € 29,50 p.p.  

Kinderen 3-12 jaar (aparte kinderkaart) € 15,50 p.p.  

0-3 jaar gratis.  

Drankenarrangement € 19,50 p.p. (alleen per tafel mogelijk-incl. fris, wijn, bier, sappen, 

binnenlands gedistilleerd, koffie en thee) 

Bij deelname proeverij: entree Vogelpark voor speciaal tarief a € 9,50 p.p. 
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ZONDAGSBRUNCH elke zondag vanaf 2 personen: 

(1 april tot en met 31 augustus- bij een verlenging van de 1,5 m regel tot en met 

31 oktober 2021) 

 

   
 

 

Uitgeserveerd op etagères  

Welkomstcocktail 

Koud: Sandwich met gerookte zalm en tuinkers, wrap met gerookte kipfilet, humus en 

wortel, mini broodje gezond met kaas/ham en kruidenkaas, glaasje met garnalensalade, 

gevuld scharrelei, mini cupcake, mini tompouce, mini muffin, fruitsalade, koffiebroodje 

 

Warm: Pasteitje met kippenragout, broodje hamburger, Amsterdams kaasbroodje, 

omelet, warm gerookte zalm, kippannetje met wokgroente 

Koffie,thee, jus d’orange en melk 

Inclusief entree Vogelpark 

 

Kinderbrunch: Fruitspies, poffertjes, spekjes, pannenkoek nutella, fristi, chocomel, 

appelsap, kleurplaat, potloden en entree Vogelpark Avifauna 

 

Elke Zondag van 11.30 uur tot 14.30 uur: 

Prijzen inclusief entree Vogelpark 

Volwassenen (12+) € 34,00 p.p. 

Kinderen 3-12 jaar € 20,00 

Kinderen 0-3 jaar gratis 
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Trouwen bij Van der Valk Avifauna 

Avifauna is een bijzondere, exotische trouwlocatie. U vindt bij ons alles onder één dak 

voor de mooiste dag van uw leven.  

Huwelijksceremonie basis: 

Tijdens de huwelijksceremonie neemt u als bruidspaar plaats achter een luxe tafel met 

fraai bloemstuk. Inclusief tafelkatheder met microfoon voor de ambtenaar. Tijdsduur: 

circa 1 uur. Prijs vanaf € 400,00 

In het Parkrestaurant zijn diverse zalen beschikbaar voor uw huwelijksceremonie van 20 

tot 400 personen.  

Trouwen in de buitenlucht: 

Trouw buiten bij de grote vijver, een prachtige en natuurlijke omgeving voor uw 

huwelijksceremonie. Op de tribune zitten uw gasten op de eerste rang.  

Toeslag € 150,00. 

Avifauna Ceremonie:  

U trouwt buiten bij de grote vijver, waarna een aantal ara’s, parkieten en andere 

exotische vogels rond de vijver vliegen. Deze unieke ceremonie vindt plaats om 16.00 uur 

en bij droog weer. Toeslag: € 300,00 

Bruidsduiven: 

Sluit uw ceremonie af met 2 witte bruidsduiven die u uit de hand loslaat of laat de 

duiven vanuit een mand los. € 50,00 voor 2 duiven € 200,00 voor een mand met duiven  

Partybegeleider: Laat uw huwelijksdag in goede banen leiden door een partybegeleider. 

De partybegeleider begeleidt u en uw gasten gedurende de dag naar de juiste locaties 

binnen Avifauna. De partybegeleider ontvangt de ambtenaar en zorgt dat de ringen en 

de muziek op de juiste plaats zijn. Indien wenselijk loopt de partybegeleider met u mee 

tijdens de fotoreportage in het vogelpark. Pas als het laatste onderdeel van uw dag in 

volle gang is verlaat de partybegeleider uw feest € 185,00 

 

* kosten zijn exclusief de kosten van de trouwambtenaar, die u aanvraagt bij de Gemeente 

Alphen aan den Rijn. 
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Feest en receptie: 

Borrelarrangement: 

Onbeperkt frisdranken, vruchtensappen, tapbier, huiswijn en binnenlands gedistilleerde 

dranken. Zoute koekjes met notenmix, bitterballen* en vegetarische mini-loempia’s*. 

€13,50 per persoon  

Deze prijs is gebaseerd op een 1 uur durende borrel. Bij een verlenging wordt € 5,00 per 

half uur per persoon extra berekend.  

Receptiearrangement:  

Onbeperkt frisdranken, vruchtensappen, tapbier, huiswijn en binnenlands gedistilleerde 

dranken. Zoute koekjes met notenmix, kaas, olijven, wraps met gerookte zalm, glaasjes 

gevuld met zalmmousse, bitterballen* en mini-loempia’s* 

€ 18,50 per persoon  

Deze prijs is gebaseerd op een anderhalf uur durende receptie.  

Bij een verlenging wordt € 5,00 per half uur per persoon extra berekend.  

Receptiegarnituur no 1: 

Hollandse kaasblokjes met druiven, wraps met gerookte kip, zoute koekjes, notenmix en 

bitterballen*. €8,50 per persoon  

Receptiegarnituur no 2:  

Hollandse kaasblokjes met druiven, wraps met gerookte kip en gerookte zalm, stukjes 

Spaanse worst, glaasjes met tomaat en mozzarella, bitterballen*, zoute koekjes, 

notenmix en mini-kaasloempia’s*. €10,50 per persoon  

 

Borrelhapjes koud (p.st.)  

Blokjes kaas/worst op schaal (p.p.)     € 2,50  

Zoute koekjes met notenmix (p.p.)     € 2,00  

Glaasje met zalmmouse of glaasje met ham en meloen   € 3,00  

Sushi met wasabi en sojasaus      € 2,50  

Mini-wrap gevuld met zalm of kip      € 2,50  

 

BORRELHAPJES WARM (p.st.)  

Mini-loempia*        € 1,50  

Bitterbal met Franse mosterd*      € 0,95  

Indonesisch gehaktballetje met satésaus    € 1,50  

Yakitori kipspiesje*        € 1,50  

Warme quiche        € 2,50  

Mini-kaasloempia*        € 1,40  

Warm bittergarnituur per stuk*      € 1,10  

Ovenfrikandel (boot)       € 1,10  

*Niet mogelijk op de boten, hiervoor zijn alternatieve gerechten beschikbaar. 
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Luxe Hapjesschaal: (assorti 44 stuks) Weckpotjes met Noorse garnalen en cocktailsaus, 

wraps met gerookte zalm, Serranoham met meloen, kalfsvleesrolletjes met pesto en 

tomaat, tomaat ‘Caprese’, California spring rolls en gevulde eieren.  

€125,00 per schaal  

Uit de Bakkerij: 

Cake          € 1,50  

Brownies         € 2,40  

Muffin (chocolade of yoghurt)      € 2,60  

Petitfours         € 2,50  

Gebak          € 3,00  

Schildje met tekst voor gebak/petitfour (toeslag)  € 1,00 

 

Feestarrangement (4 uur): 

• Ontvangst met koffie en thee met gebak of petitfours óf prosecco 

 • Onbeperkt frisdranken, vruchtensappen, tapbier, huiswijn en binnenlands 

gedistilleerde dranken  

• Zoute koekjes met notenmix, kaas, olijven en gemengde warme bittergarnituur*  

• Ter afsluiting keuze uit: kopje koffie met sandwich of mini-puntzakje friet* met 

mayonaise  

Prijs: € 35,00 per persoon  

Verlenging: € 5,00 per half uur  

Aanvullingen (meerprijs per persoon): 

Prosecco (per glas)       €  4,10  

Champagne (per glas)       €  6,75  

2 stokjes saté met stokbrood      €  5,50  

Inclusief buitenlands gedistilleerde dranken   € 10,00  

 

Hapjesbuffet bestaande uit gemarineerde stukjes   € 14,50 

kip met satésaus, gyrosreepjes met knoflooksaus,  

Italiaanse gehaktballetjes, Russische salade, stokbrood en 

kruidenboter  

 

                   


