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INFORMATIEGIDS



Van der Valk Avifauna is gelegen naast het prachtige 
Vogelpark Avifauna. Het is een unieke en bijzondere 
locatie voor uw feest, diner, huwelijk, vergadering 
of congres tot wel 1000 personen. 

Laat u inspireren door de mogelijkheden uit onze 
informatiegids. Op basis van uw wensen stellen wij 
graag een programma op maat voor u samen.

• Lunch, brunch & high tea 
• Buff etten
• Menu’s 
• Live Cooking 
• Borrelen & feesten 
• Dagarrangement

• Huwelijksceremonie 
• Bruidsduiven 
• Partybegeleider
• Van der Valk Tours

• Zaalarrangementen 
• Vergaderarrangementen 
• Hotel
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Van der Valk Avifauna

✔  Viersterrenhotel met fi tness en hotelbar, 
restaurant, partycentrum, casino, vogelpark 
& speeltuin 

✔  Centrale ligging midden in het Groene Hart 
van Nederland

✔  Unieke locatie voor uw uitgaansdag

✔  Gratis parkeren (elektrische laadpunten 
aanwezig) 

✔  Flexibiliteit en een team dat graag met u 
meedenkt
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Feesten & Partijen



Zalen in ‘CASA HAVANA’

Parkrestaurant ‘Casa Havana’ is sfeervol 
gelegen in het vogelpark en beschikt over 
zeven zalen van verschillende grootte. 
Een prachtige locatie voor uw feest, diner 
of congres voor gezelschappen tot 1000 
personen. 

Alle zalen beschikken over gratis WiFi en zijn 
rolstoel-toegankelijk (met uitzondering van de 
Toekanzaal). 

De prijzen voor alle zalen zijn op aanvraag.

Toekanzaal

Aalscholverzaal

Eendenzaal

ValkenzaalStruisvogelzaal

Parkrestaurant 
‘Casa Havana’

Arazaal
Fonteinzaal

Koffi  etafels (vanaf 20 volwassenen)
De koffi  etafels bestaan uit diverse broodsoorten 
(wit- en bruinbrood, krentenbrood en bolletjes) 
en diverse soorten beleg (boerenham, kiprollade, 
ossenworst, fi let americain, roomkaas, jong belegen 
kaas, hagelslag, jam en boter). Inclusief koffi  e, thee en 
melk gedurende 1 uur.
Koffi  etafel met rundvleeskroket  €19,00 p.p.
Koffi  etafel met groente-, tomaten-, 
of kippensoep  €20,00 p.p.
Koffi  etafel met soep & rundvleeskroket  €22,00 p.p.
Wrap met kip  €6,50 p.st.
Belegde broodjes  €4,00 p.st.
Luxe pistolets belegd met roomkaas/zalm
gezond/paté/fi let americain  €5,25 p.st.

Lunch Avifauna (vanaf 20 volwassenen)
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 koffi  e, thee, melk gedurende 1 uur.
€21,00 per persoon (aanvang uiterlijk 14.00 uur)

Lunchbuff et (vanaf 20 volwassenen)
Het lunchbuff et bestaat uit vers belegde broodjes 
en sandwiches, tomaten met mozzarella, diverse 
gemarineerde groenten, soep, Italiaanse pasta 
(vegetarisch), gemarineerde stukjes kip met satésaus, 
boerenomelet, yoghurtmousse met vruchten en 
onbeperkt koffi  e, thee, melk en jus d’orange 
gedurende 1½ uur. 
€25,00 per persoon (aanvang uiterlijk 14.00 uur) 

Brunchbuff et (vanaf 30 volwassenen)
• Entree tot het vogelpark 
• Ontvangst met welkomstdrankje
•   Gedurende 2,5 uur onbeperkt koffi  e, thee, 

jus d’orange, diverse vruchtensappen, 
frisdranken en melk.

• Uitgebreid brunchbuff et bestaande uit:
Soep: Italiaanse tomatensoep met basilicum. 
Salades: Russische salade, eiersalade, komkommer-
salade, Griekse salade, tomatensalade met mozzarella. 
Koude gerechten: boerenham, Serranoham,
fi let americain, kipfi let, gebraden runderentrecôte met
remouladesaus, gerookte zalm, gerookte forel, 
weckpotjes met salade van gestoomde makreel en 
appel, gestoomde zalm met Noorse kruiden, garnalen, 
assortiment van Hollandse en buitenlandse kazen. 
Warme gerechten: beenham met mosterdsaus, roerei, 
smeuïge kippenragout, Italiaanse gehaktballetjes in 
tomatensaus, tortellini gevuld met Philadelphiakaas in 
romige kruidensaus en witte rijst. 
Diverse broodsoorten
Dessertbuff et 
€39,00 per persoon (aanvang uiterlijk 14.00 uur)

Voor de kinderen*
Voor zowel de brunch- als de dinerbuff etten is er voor
kinderen een speciaal kinderbuff et bestaande uit onder
andere: poff ertjes, kroketten, kaassouffl  és, frites, ranja, 
fristi en chocomel. Inclusief entree tot het vogelpark. 
€21,50 per kind van 3 t/m 12 jaar. 
Kinderen <3 jaar gratis.
* Gezonde alternatieven op aanvraag

Feesten & Partij en
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Catering op locatie? 
Vraag naar de mogelijkheden!

High tea (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 
petit fours, brownies, mini marsepeingebakje, 
hazelnootschuimbal.
Inclusief onbeperkt thee, koffie en ijswater.
€23,50 per persoon

High wine (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.
€29,00 per persoon
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Avifauna Buff etten

Saté buff et
(vanaf 20 volwassenen)
Koude gerechten: Aziatische komkommersalade met 
koriander en limoen, gemarineerde taugé met wortel 
en bosuitjes, Russische salade, atjar, kroepoek, sambal, 
seroendeng en gebakken uitjes.
Warme gerechten: kipsaté Singapore style, 
Indonesische varkenshaassaté, rundvleessaté 
Yakitori style, nasi, bami en witte rijst.
Brood: wit en bruin stokbrood, kruidenboter en boter.
€27,50 per persoon

Hollands buff et
(vanaf 20 volwassenen) 
Soep: Hollandse kippensoep met vermicelli en prei.
Salades: rijk gegarneerde Russische salade met 
boerenham, ei en asperges, romige komkommersalade, 
wortelsalade met appel, salade van rode bieten 
met uitjes en salade van trostomaat met 
Hollandse geitenkaas.
Koude gerechten: weckpotje met zalmtartaar, 
weckpotje met Noorse garnalen en cocktailsaus, 
gerookte makreel, gestoomde makreel en forel en 
boeren Kempenham met meloen.
Warme gerechten: hachee van rundvlees met laurier 
en uitjes, stukjes malse kip met paprika, taugé, gember 
en ananas, getrancheerde beenham in mosterdsaus, 
zalmfi let met kruidensaus, Hollandse wokgroenten, 
aardappelgratin en witte rijst.
Brood: wit en bruin stokbrood met heksenkaas, 
kruidenboter en boter.
€30,50 per persoon 

Italiaans buff et
(vanaf 20 volwassenen)
Soep: minestrone (Italiaanse groentesoep met pasta, 
bonen, groenten en tomaat).
Salades: salade Caprese (tomaten met mozzarella en 
basilicumpesto) en Italiaanse pastasalade.
Koude gerechten: carpaccio met balsamicodressing, 
Parmezaanse kaas en pesto, vitello tonato (kalfsvlees  
met tonijnmayonaise en kappertjes), weckpotje met 
gestoomde makreel, gemarineerde groenten en 
Italiaanse specialiteiten zoals Parmaham, salami, 
coppa en mortadella met meloen. 
Warme gerechten: saltimbocca alla Romana (kleine 
kipschnitzel met salie en marsala), in Barolo gestoofd 
rundvlees met olijven en zongedroogde tomaat, lasagne 
met rundvlees, kabeljauwfi let met citroenkappertjes en 
rozemarijn, aardappelgratin en Italiaans gekruide rijst.
Brood: wit en bruin stokbrood, kruidenboter en boter.
€35,00 per persoon 

Van der Valk classics buff et
(vanaf 20 volwassenen)
Soep: tomatensoep met balletjes en vermicelli.
Salades: Russische salade met boerenham en asperges, 
tomatensalade, komkommersalade en aardappelsalade.
Koude gerechten: vissalade met gestoomde zalm, 
weckpotje met Noorse garnalen en cocktailsaus, 
kipcocktail met ananas en selderij en appelmoes met 
rode kers.
Warme gerechten: gepaneerde varkensschnitzel, 
varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus, 
kalfsgehaktballetjes met jus, hachee van rundvlees met 
laurier en uitjes, zalmsteak met kruidensaus, gebakken 
aardappelen met spek en uien, gegratineerde witlof met 
ham en kaas en witte rijst.
Brood: wit en bruin stokbrood, heksenkaas, 
kruidenboter en boter.
€32,00 per persoon
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Veganistisch alternatief 
Heeft u gasten met een vegan dieet in uw gezelschap?
Voor deze gasten bieden wij een vegan driegangendiner. 
Dit alternatieve diner wordt uitgeserveerd tijdens
het door u gekozen buffet of menu.

Voorgerecht
Carpaccio van courgettes
met tofu en granaatappel  ...............................................................€13,00
***
Zoete aardappelsoep met granola .............................................€7,00
***
Poké bowl met watermeloen en noten ...............................€13,50

Hoofdgerecht
Zoete aardappel uit de oven met
courgettes, paprika, uitjes en kruiden 
met kruidenolie en humus  .............................................................€16,00
***
Indiase stoofschotel van bloemkool, 
kikkererwten, ananas, kokosmelk 
en tomaat met basmati rijst  .........................................................€17,00
***
Perzische aubergines gevuld met linzen, 
tofu en ui, geserveerd met basmati rijst  ..........................€17,00

Dessert
Bananencake met huisgemaakt bananenijs  ................€10,50

Desserts
Tiramisu ....................................................................................................€8,50 p.p. 
Bavarois met vruchten ...............................................................€8,00 p.p. 
IJscoupe met slagroom ...............................................................€8,00 p.p. 
Grand Dessert..................................................................................€12,50 p.p.

Dessertbuffet (vanaf 20 volwassenen)
Diverse zoete lekkernijen uit eigen patisserie
waaronder ijs, bavarois, pudding en fruit 
€12,50 per persoon

Drankenarrangementen
Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen,
tapbier, huiswijn en binnenlands gedistilleerde dranken. 
1 uur ..........................................................................................................€12,00 p.p. 
2 uur ..........................................................................................................€16,00 p.p. 
3 uur ......................................................................................................... €20,00 p.p. 
4 uur ......................................................................................................... €23,00 p.p. 
5 uur ..........................................................................................................€27,00 p.p. 

Avifauna all-inclusive 
arrangement
met privé-kok (vanaf 30 volwassenen)
• Entree tot het vogelpark
•  Gedurende 3 uur onbeperkt koffie, thee, frisdranken, 

vruchtensappen, tapbier, huiswijn en binnenlands  
gedistilleerde dranken

• Uitgebreid koud en warm buffet:
Soep: tomatensoep (vegetarisch).
Salades: Russische salade, aardappelsalade,  
komkommersalade, Griekse salade, salade Caprese  
(tomaten met mozzarella).
Koude gerechten: gepocheerde zalm met  
Noorse kruiden, weckpotje met zalmtartaar, Noorse 
garnalencocktail, carpaccio met Parmezaanse kaas en 
pijnboompitten, Italiaanse gedroogde ham en meloen.
Warme gerechten: grote garnalen uit de wok  
met yakitorisaus, biefstukjes met kruidenboter,  
varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus,  
Limburgse beenham met mosterdsaus, zalmfilet  
met kruidensaus, wokgroenten, aardappelgratin,  
aardappelkroketten en witte rijst.
Brood: wit en bruin stokbrood, kruidenboter, 
heksenkaas en boter.
Dessertbuffet
Vanaf 50 personen ...................................................................€62,00 p.p.
Vanaf 40 personen...................................................................€66,00 p.p.
Vanaf 30 personen ...................................................................€70,00 p.p.
Verlenging arrangement à €8,00 per uur.

Allergie, dieet of (geloofs)overtuiging? 
Heeft u specifieke wensen in verband met een dieet of  
voedselallergie? Of wenst u aangepaste gerechten op basis van uw 
(geloofs) overtuiging bijvoorbeeld een biologisch menu of halal 
menu? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!
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Overige menu’s kunnen wij op maat voor u samen-
stellen via onze à la carte kaart. Wel verzoeken wij 
u uw wensen vooraf aan ons door te geven. De 
menu’s zijn berekend op minimaal 20 personen. 
Groepen onder 20 personen verwelkomen wij graag 
in het à la carte restaurant.

Menu 1
Tomatensoep met prei en wortel (vegan & glutenvrij)
***
Varkensschnitzel met champignonroomsaus,
seizoensgroenten en gebakken aardappelen
***
Yoghurtcrème met ragout van aardbei en rabarber 
€22,50 per persoon

Menu 2
Salade van gerookte kip met mango, granaatappel-
pitten, sinaasappel, hazelnoten en kerrie
***
Varkenshaasmedaillons met pepersaus, 
seizoensgroenten en gebakken aardappelen 
***
Tiramisu met vanille-ijs en slagroom
€31,00 per persoon

Menu 3
Carpaccio van het Waardse rund met pesto, 
balsamicodressing, Parmezaanse kaas en 
pijnboompitten
*** 
Malse boerderijkip met bosuitjes, paprika en 
paddenstoelen
***
Grand dessert
€32,50 per persoon

Vegan Menu
Carpaccio van rode biet met tartaar van biet en vijgen
***
Stoofschotel van pompoen, bloemkool, ananas, tomaat 
en kikkererwten geserveerd met basmati rijst
***
Banana walnut cake met ijs en maple syrup
€32,50 per persoon

Streekmenu
Carpaccio van het Waardse rund met truffelmayonaise 
en oude Rotterdamse kaas
***
Kalfsvlees gestoofd in bier van Brouwerij de Molen uit 
Bodegraven met rode kool en aardappelpuree
***
Crème van yoghurt uit het Groene Hart met aardbeien 
en slagroom
€41,50 per persoon

Timo Toekan Kindermenu*
•  Frietjes met kipnuggets, kroket of frikandel en ketchup, 

mayonaise of appelmoes
• Kinderdrankje naar keuze
• Vrolijke ijsbeker
€11,00 per persoon
* Gezonde alternatieven op aanvraag

Uitgeserveerde Menu’s & Live Cooking 
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Live Cooking brunch
Na een ontvangst met een welkomstdrankje geniet  
u van luxe broodsoorten, vis- en vleesgerechten, 
verrukkelijke salades en tal van koude en warme 
gerechten. Ter afsluiting is er een heerlijk dessertbuffet. 
Voor de kinderen is het feest met poffertjes,  
snacks, frites en ijsjes.  
• Iedere zaterdag* en zondag van 11.30 tot 14.30 uur
• Inclusief koffie, thee, sap, melk en frisdranken
• Inclusief vogelpark entree

Prijzen zaterdag*
Volwassene  ................................................................................... €35,00 p.p.
Kind 3 t/m 12 jaar  ....................................................................€21,50 p.p.

Prijzen zondag*
Volwassene  ....................................................................................€37,00 p.p.
Kind 3 t/m 12 jaar  ....................................................................€21,50 p.p.

Live Cooking buffet
Heerlijke gerechten worden zo vanuit de wok op uw bord 
geschept en de lekkerste vleesgerechten worden ‘live’ 
door de koks voor u bereid. Ook is er een uitgebreide 
keuze aan visgerechten, salades en groenten en ter 
afsluiting een uitgebreid dessertbuffet.  
Kinderen smullen van het kinderbuffet met frites,  
snacks, poffertjes en ijsjes.
• Iedere zaterdag en zondag van 16.00 tot 21.00 uur
• Inclusief frisdrank, vruchtensap, tapbier, huiswijn 
 en binnenlands gedistilleerde dranken
• Inclusief vogelpark entree 

Prijzen*
Volwassene  ................................................................................... €46,50 p.p.
Kind 3 t/m 12 jaar  ....................................................................€21,50 p.p.

Gereduceerd tarief bij aankomst na 18.00 uur 
(excl. vogelpark entree):
Volwassene  ....................................................................................€39,00 p.p. 
Kind 3 t/m 12 jaar  .................................................................... €17,00 p.p.

*De Live Cooking Brunch en het Live Cooking Buffet kunt u zowel 
individueel als in groepsverband reserveren. Prijzen zijn geldig van  
1 april t/m 31 oktober m.u.v. feestdagen. In het winterseizoen is er geen 
Live Cooking Brunch op zaterdag en gelden er speciale prijzen voor het 
Live Cooking.

Evenementen
Op regelmatige basis organiseert Avifauna  
evenementen zoals themabuffetten, dinnershows 
en dansavonden. Informeer hiernaar bij de  
afdeling sales.

Serrezaal voor groepen
Voor groepen vanaf 30 personen is het (op basis  
van beschikbaarheid) mogelijk een serrezaal te re-
serveren tijdens het Live Cooking brunch/buffet. 
Toeslag: vanaf €100,00
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Borrelen & Feesten 

Borrelarrangement
Onbeperkt frisdranken, vruchtensappen, tapbier, 
huiswijn en binnenlands gedistilleerde dranken. Zoute 
koekjes met notenmix, bitterballen en vegetarische 
mini-loempia’s.
€15,00 per persoon
Deze prijs is gebaseerd op een 1 uur durende borrel. Bij een verlenging 

wordt €6,00 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.
€20,00 per persoon
Deze prijs is gebaseerd op een 1 uur durende borrel. Bij een verlenging 

wordt €6,00 per half uur per persoon extra berekend.

Receptiegarnituren
Assortiment 1
Hollandse kaasblokjes met druiven, wraps met
gerookte kip, zoute koekjes, notenmix en bitterballen.
€9,00 per persoon

Assortiment 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.
€12,50 per persoon

Borrelhapjes koud (p.st.)
Plakjes grillworst en blokjes kaas  
met mosterd-dillesaus (p.p.) ........................................................€3,25
Zoute koekjes met notenmix (p.p.) .........................................€2,25
Vegan borrelmix (vanaf 4 pers.)  ...............................................€2,25 
Glaasje met zalmmouse of
glaasje met ham en meloen .........................................................€3,25
Sushi met wasabi en sojasaus ....................................................€2,75
Mini-wrap gevuld met zalm of kip ...........................................€2,75
Spiesje van honingtomaat met mozzarella 
en basilicum ................................................................................................€2,75

Borrelhapjes warm (p.st.)
Mini-loempia .............................................................................................. €1,75
Bitterbal met Franse mosterd .................................................... €1,00
Indonesisch gehaktballetje met satésaus ....................... €1,75
Yakitori kipspiesje .................................................................................. €1,75
Warme quiche  ..........................................................................................€2,75
Mini-kaasloempia ................................................................................... €1,50
Warm bittergarnituur per stuk .................................................. €1,25
Mini garnalenkroket met cocktailsaus ............................... €1,90

Borrelplanken (per 4 personen)
Borrelplank koud  ........................................................................... €32,00
Ossenworst met honing-dillesaus, leverworst met 
Amsterdamse ui, grillworst met mosterd, gedroogde 
ham met meloen en plakjes zuurdesembrood.
Borrelplank warm  ..........................................................................€50,00
Yakitori saté, tempura garnalen, mini loempia,  
krokante kip, duck gyoza. Geserveerd met sojasaus, 
chilisaus en gember.
Borrelplank vis  ................................................................................. €36,00
Gerookte zalm, spring roll, weckpotje met  
Hollandse garnalen, warm gerookte zalm met limoen. 
Geserveerd met cocktailsaus, wasabi en brood.
Borrelplank vegan  ........................................................................ €32,00
Wrap van wortel gevuld met humus en gemarineerde 
groente, weckpotje gevuld met een crème van 
doperwten en uienchutney, spiesje van honingtomaat 
en basilicum, Marokkaanse couscoussalade met kip.

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.
€135,00 per schaal

Uit de bakkerij
Kleine zoetigheden  ..............................................................................€2,20
Kleine cupcake  ......................................................................................... €1,50
Banana walnut cake (vegan)  .......................................................€3,25
Appeltaart  ...................................................................................................€3,25
Gesorteerd gebak ..................................................................................€3,25
Petit four  .......................................................................................................€2,75
Diverse taarten en bruidstaarten op aanvraag. 
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Feestarrangement (4 uur)
•  Ontvangst met koffie en thee met gebak of petit fours 

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
€38,00 per persoon
Verlenging: €6,00 per half uur

Aanvullingen (meerprijs per persoon)
Prosecco (per glas)   ..............................................................................€4,50
Champagne (per fles)  op aanvraag
2 stokjes saté met stokbrood  ....................................................€6,00
Incl. buitenlands gedistilleerde dranken  ...............€11,00
Hapjesbuffet bestaande uit gemarineerde  
stukjes kip met satésaus, gyrosreepjes  
met knoflooksaus, Italiaanse gehaktballetjes,  
Russische salade, stokbrood en kruidenboter   ......€16,00

Dagarrangement (vanaf 20 volwassenen)
Geldig van maandag t/m vrijdag van april-oktober. 
Een heerlijk dagje uit bij Avifauna. Start of eindig de dag met een kopje koffie/thee met gebak. Maak vervolgens een 
mooie wandeltocht door het vogelpark en geniet van een uitgebreide lunch. Het arrangement is alleen boekbaar 
als totaalpakket. Indien een onderdeel van het arrangement vervalt, worden de losse prijzen gehanteerd.

• Twee kopjes koffie of thee met gesorteerd gebak
• Entree vogelpark
•  Koffietafel, bestaande uit:   

Diverse broodsoorten: Bruin- en witbrood, krenten brood en bolletjes Diverse soorten beleg: Boerenham, 
kiprollade, ossenworst, filet americain, roomkaas, jong belegen kaas, hagelslag, jam en boter. Aangevuld met 
een kroket. Inclusief koffie, thee en melk gedurende 1 uur.

Volwassene  €36,00 p.p.
Kind 3 t/m 12 jaar  €27,50 p.p.
Prijs dagarrangement met diner (menu 1) i.p.v. lunch  €40,00 p.p. (excl. drank)
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Trouwen





Een bijzondere trouwlocatie 
Avifauna is een bijzondere, exotische trouwlocatie.  
U vindt bij ons alles onder één dak voor de mooiste  
dag van uw leven. 
 
•  Geef elkaar het jawoord in de buitenlucht of in één  

van onze zalen.
•  Uw receptie, diner en huwelijksfeest kunnen plaats- 

vinden in één of meerdere zalen van parkrestaurant  
‘Casa Havana’.

•  Het vogelpark is een prachtig decor voor uw 
bruidsreportage.

•  Na afloop overnacht u in één van onze comfortabele 
suites.

•  Via touringcarbedrijf Van der Valk Tours regelen  
wij voordelig uw vervoer.

Huwelijksceremonie basis 
Tijdens de huwelijksceremonie neemt u als bruidspaar 
plaats achter een luxe tafel met fraai bloemstuk.  
Inclusief zaalhuur, tafelkatheder met microfoon voor  
de ambtenaar. 
Tijdsduur: circa 1 uur.
Prijs: €450,00

Trouwen in het parkrestaurant
In het Parkrestaurant zijn diverse zalen beschikbaar 
voor uw huwelijksceremonie tot 400 personen.
Toeslag: geen (tot 130 personen, hierboven op 
aanvraag)

Trouwen in de buitenlucht
Trouw buiten bij de grote vijver, een prachtige en 
natuurlijke omgeving voor uw huwelijksceremonie.  
Op de tribune zitten uw gasten eersterang. Zeer 
geschikt voor grote gezelschappen.
Toeslag: geen

Avifauna ceremonie
U trouwt bij de grote vijver, waarna de ara’s, 
zonparkieten en de ibissen komen aanvliegen op de 
muziek van de vogeldemon stratie en de kans krijgen om 
op het podium aan te schuiven. 
Toeslag: €350,00 

Bruidsduiven
Sluit uw ceremonie af met 2 witte bruidsduiven die u uit 
de hand loslaat of laat de duiven vanuit een mand los. 
€60,00 voor 2 duiven 
€225,00 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 gewenst 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.
Toeslag: €200,00

Genoemde arrangementen zijn exclusief de kosten voor de gemeentelijke 
ambtenaar. Voor het reserveren van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
kunt u contact opnemen met de Gemeente Alphen aan den Rijn via 14 0172.

Trouwen
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Van der Valk Tours
Naast het organiseren van uw uitgaansdag, is het ook 
mogelijk dat wij uw vervoer verzorgen. 
Onze collega’s van Valk Tours beschikken over 
diverse luxe touringcars waarmee wij uw gezelschap 
gemakkelijk en veilig op diverse locaties kunnen ophalen 
en afzetten. 

Van een kleine touringcar voor 19 personen tot een 
grote dubbeldekker voor 90 personen, voor elke groep 
bieden wij passend vervoer.
Wij nemen graag het busvervoer mee in de offerte.
Op deze manier hoeft u nergens meer aan te denken.
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Vergaderen & Hotel





Vergaderen in Avifauna
Avifauna is een unieke locatie voor uw zakelijke  
bijeenkomsten. Wissel werk af met ontspanning door 
een wandeling te maken in het vogelpark.

Vergaderlocatie hotel
Hotel Avifauna beschikt in het souterrain (beperkt 
daglicht) over twee zalen van verschillende grootte 
die geschikt zijn voor vergaderingen, presentaties en 
cursussen. Deze zalen zijn voorzien van gratis WiFi.

Zaalarrangementen 
(inclusief koffie en thee)
Zwanenzaal: Oppervlakte: 110 m2 Max. 26 personen
Dagdeel: €195,00 | 1 dag: €300,00
Papegaaienzaal: Oppervlakte: 26 m2 Max. 6 personen
Dagdeel: €125,00 | 1 dag: €175,00

Voor commerciële doeleinden zijn de zaalhuurprijzen 
op aanvraag.

Audio 
Beamer met projectiescherm   .......................... €99,00 per dag
LCD-scherm  ....................................................................... €99,00 per dag
Projectiescherm  .............................................................€30,00 per dag
Flipover met stiften ......................................................€17,50 per dag
Handmicrofoon  ..............................................................€25,00 per dag
Podium (12 m2)  ............................................................. €150,00 per dag

Overige tarieven voor audiovisuele apparatuur  
en technische assistentie zijn op aanvraag.

Lunch to go
Als alternatief voor een lunch(buffet) in de verga-
derzaal of het restaurant, bieden wij u de lunchbag. 
Nuttig uw lunch op de diverse picknickplaatsen in 
het vogelpark en begin daarna met nieuwe energie 
aan het volgende deel van uw bijeenkomst.

Lunchbag: vruchtensmoothie, flesje water, 
boerenbol met roomkaas, ham, sla en komkommer, 
wrap met zalm of kip, yoghurt met cruesli en een 
candy bar. 
€17,00

Vergaderen & Hotel
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Vergaderarrangementen (vanaf 6 pers.)
Comfortarrangement Dagdeel: ochtend, middag  
of avond.  
Inclusief: zaalhuur, beamer, projectiescherm, gratis WiFi, 
flip-over met stiften, schrijfgerei, koffie, thee, ijswater, 
frisdrank, pepermunt, cake, handfruit en mini-chocolades.
€23,50 per persoon 

Comfortarrangement 09.00 - 17.00 uur
Inclusief: zaalhuur, beamer, projectiescherm, gratis WiFi, 
flip-over met stiften, schrijfgerei, koffie, thee, ijswater, 
frisdrank, pepermunt, cake, handfruit, mini-chocolades 
en lunch(buffet) of lunch to go. 
€41,50 per persoon

1-daags arrangement 09.00 - 23.00 uur
Inclusief: zaalhuur, beamer, projectiescherm, gratis WiFi, 
flip-over met stiften, schrijfgerei, koffie, thee, ijswater, 
frisdrank, pepermunt, cake, handfruit, mini-chocolades, 
lunch(buffet) of lunch to go en een 3-gangen diner 
inclusief één consumptie. 
€74,00 per persoon

2-daags arrangement
Inclusief: zaalhuur, beamer, projectiescherm, gratis WiFi, 
flip-over met stiften, schrijfgerei, koffie, thee, ijswater, 
frisdrank, pepermunt, cake, handfruit en mini-
chocolades, twee maal lunch(buffet) of lunch to go,  
1x 3-gangen diner inclusief één consumptie, overnachting 
op een éénpersoonskamer met ontbijtbuffet.  
€209,00 per persoon 

Bij 2 personen op een kamer
€178,00 per persoon
Upgrade naar een comfortkamer op aanvraag.

Hotel Avifauna

De hotelkamers van het viersterrenhotel zijn van 
alle gemakken voorzien. Geniet van een drankje 
in de sfeervolle hotelbar, maak gebruik van de 
fitness, waag een gokje in het casino of geniet van 
een heerlijk diner in het restaurant. 

✔  94 comfortabele kamers, waaronder standaard 
kamers, comfortkamers, driepersoonskamers, 
familiekamer, mindervalidenkamers en 3 suites. 

✔  Alle kamers zijn voorzien van bad, douche, toilet, 
televisie, telefoon en kluisje.

✔  Hotelgasten hebben gratis toegang tot het  
naastgelegen vogelpark.

✔  Gratis parkeergelegenheid en gratis WiFi.

Prijzen op aanvraag
Informeer naar de mogelijkheden voor bedrijven 
en groepen.

GREEN KEY
Van der Valk Avifauna is Green Key gecertificeerd. 
Dit keurmerk houdt in dat wij er alles aan doen 
om de druk van onze onderneming op natuur en 
milieu gecontroleerd te minimaliseren.

N.B. Honden zijn niet toegestaan in het vogelpark, met uitzondering 
van geleidehonden. Dit in verband met het welzijn van de vogels.  
Toegang tot het parkrestaurant is hierdoor niet mogelijk.

Vergaderlocatie ‘Casa Havana’
Naast het souterrain beschikken wij over 7 zalen 
in Parkrestaurant ‘Casa Havana’. Dit is een ideale 
locatie voor vergaderingen, beurzen en congressen. 
Onderstaande arrangementen sluiten hier perfect op aan. 
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Graag tot ziens!

Hoorn 65 | 2404 HG Alphen a/d Rijn | Postbus 31
2400 AA Alphen a/d Rijn | T: +31 (0)172-48 75 08
info@avifauna.valk.nl | vandervalkavifauna.nl

Op al onze reserveringen en overeenkomsten zijn de Uniforme 

Voorwaarden Horeca van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de 

arrondissementsrechtbank te Den Haag. Toezending kosteloos op verzoek.  

Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Drukversie 2022.


