2022

Voor groepen
≥ 15 personen

Ontvangstarrangement *
Koffie/thee buffet

Koffie/thee buffet
+ mini muffin
Koffie/thee buffet
+ luxe muffin
Koffie/thee buffet
+ appelgebak

€ 3,80
€ 4,50

Bij te boeken extra’s
Fastpass
(op aanvraag)

€

9,95

• Hele dag onbeperkt snelle toegang
het DolfijndoMijn en de Walrussenwal.

tot

• In het DolfijndoMijn zijn er V.I.P.-plekken
gereserveerd.

€ 5,90
V.I.P.-ontvangst
(vanaf 25 pers.)

€ 5,75

Koffie/thee buffet
+ gesorteerd gebak

€ 6,00

Frisdrank
+ snoepjesbuffet

€ 5,20

* Bij elk van deze buffetten is het tweede kopje of thee
gratis. Voor kinderen is er limonade.

€

6,60

• Als echte V.I.P. over de rode loper naar
binnen in DolfijndoMijn.
• Incl. drankje, zoet hapje en speciale V.I.P.plekken op de tribune.

Rondleiding
(max 25 pers. per groep)

€ 132,50

per groep

Een exclusieve rondleiding door Dolfinarium
onder leiding van een deskundige gids.

Afhaalvouchers
Consumptievoucher

Koffie/ thee/ warme chocomel of Capri-Sun.

€ 2,30

Koffie/thee + appelgebak

Koffie/ thee met een stukje appelgebak om af
te halen.

€ 5,35

Koffie/thee + luxe muffin

Koffie/ thee met een luxe muffin om af te halen.

€ 5,50

Capri Sun + Pinky donut

Pakje drinken (Capri Sun) met een gespikkelde
donut om af te halen, voor kinderen.

€ 4,00

Snacklunch

Petfles frisdrank naar keuze, frites met saus en
een kroket, frikandel of kaassoufflé naar keuze.

€ 8,10

Dolfidukaten

€1,00 om vrij te besteden bij onze horeca en
retailpunten.

€ 1,00

Dolfidukaten

€2,50 om vrij te besteden bij onze horeca en
retailpunten.

€ 2,50

Lunchpakket

Broodje kaas, broodje ham, krentenbol, fruit,
candybar en flesje water.

€ 10,50

All-in koffiemok

Hervul gratis de hele dag je All-in koffiemok
met koffie, thee of warme chocolademelk.

€ 6,50

prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven | prijzen zijn exclusief entree tot het park en inclusief BTW | reserveringen van de
mogelijkheden geschiedt op basis van beschikbaarheid | prijzen en inhoud mogelijkheden zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Groepen groter dan 15 betalende personen
Zeester

€ 19,00

Buffet met soep, warm hapje en
diverse belegde broodjes.
Soep
• Soep van de dag
Koud
• Bruine pistolet gezond met kaas, sla,
tomaat, komkommer en ei
• Zonnepitbroodje met brie, walnoten
en honing
• Sesam kaiserbroodje met beenham
• Rustico bonk met carpaccio
• Focaccia met gerookte zalm en
roomkaas
Warm
• Gehaktballetjes

Buffet met zachte bollen.
Koud
• Witte en bruine bollen
• Krentenbol
• Kaas en diverse vleeswaren
• Zoetwaren
Warm
• Kroket
Drinken
• Melk
• Jus d’orange
• Koffie
• Thee

Guppy

€

9,95

Snackbuffet voor kinderen t/m 11 jaar.

Fruit
• Verschillende soorten fruit

€ 12,50
Max. 40 pers.

Frites
Kroket
Frikandel
Chicken Fingers
Diverse sauzen
• Pakje drinken
•
•
•
•
•

Picknickmand met een lekker ontbijtje
in Onder Odiezee.

Anemoon

Alleen mogelijk tussen
10:00 en 12:00 uur.

Buffet met snacks.

•
•
•
•
•
•
•

€ 15,50

Fruit
• Verschillende soorten fruit

Drinken
• Melk
• Jus d’orange
• Koffie
• Thee

Ontbijten bij
dolfijnen

Schildpad

Croissant (vers afgebakken)
Petit pain wit (vers afgebakken)
Petit pain bruin (vers afgebakken)
3 kuipjes boter
Plakje ham en plakje kaas
2 soorten hagelslag
1 warme drank en 1 koude drank naar
keuze

•
•
•
•
•
•
•

€ 14,50

Frites
Kroket
Frikandel
Kaassouflé
Schnitzel
Rauwkostsalade
Diverse sauzen

Inclusief 1 comsumptie fris p.p.

prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven | prijzen zijn exclusief entree tot het park en inclusief BTW | reserveringen van de
mogelijkheden geschiedt op basis van beschikbaarheid | prijzen en inhoud mogelijkheden zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Groepen groter dan 25 betalende personen
Schildpad

€ 14,50

Buffet met zachte bollen.

Zee-egel

€ 19,00

Buffet met soep, warm hapje en
diverse belegde broodjes.

Koud
• Witte en bruine bollen
• Krentenbol
• Kaas en diverse vleeswaren
• Zoetwaren

Soep
• Tomatensoep

Drinken
• Melk
• Jus d’orange
• Koffie
• Thee

Koud
• Italiaanse bol met gerookte zalm en
roomkaas
• Stokbroodje gezond met kaas, sla,
tomaat, komkommer en ei
• Bruine pistolet met brie, walnoten en
honing
• Zonnepitbroodje met kalkoenham
• Maïsbroodje met eiersalade

Fruit
• Verschillende soorten fruit

Warm
• Kaasbroodje

Schelp

Drinken
• Melk
• Jus d’orange
• Koffie
• Thee

Warm
• Kroket

€ 23,90

Buffet met diverse sandwiches.
Koud
Italiaanse bol met gerookte zalm en
•
roomkaas
Stokbroodje gezond met kaas, sla,
•
tomaat, komkommer en ei
Bruine pistolet met brie, walnoten en
•
honing
Zonnepitbroodje met kalkoenham
•
Maïsbroodje met eiersalade
•

Drinken
Melk
•
Jus d’orange
•
Koffie
•
Thee

Fruit
• Verschillende soorten fruit

Kleine gezelschappen
Minder dan 15 betalende personen
Kleine gezelschappen van minder dan 15
personen kunnen zelfstandig terecht in ons
zelfbedieningsrestaurant. Plaatsen reserveren is
niet mogelijk.

•

Fruit
Verschillende soorten fruit
•

prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven | prijzen zijn exclusief entree tot het park en inclusief BTW | reserveringen van de
mogelijkheden geschiedt op basis van beschikbaarheid | prijzen en inhoud mogelijkheden zijn onder voorbehoud van wijzigingen

