Berkenhof arrangementen
Berkenhof is al jaren een uniek adres voor het vieren van uw familie- bedrijfs- of
huwelijksfeest. Loes Moonen, Jeroen Antes en hun team staan garant voor sfeer en
kwaliteit. Wij verzorgen uw feest/gelegenheid op een unieke locatie……daar blinken
wij echt in uit!
Wat denkt u van het vieren van uw familiefeest lekker in de buitenlucht bij de
Spettertuin, of uw babyborrel in de overdekte Kidsjungle?
Tevens beschikken wij over nog eens twee sfeervolle zalen met elk honderd zitplaatsen
met aangrenzend mooie tuinterrassen.
Deze combinatie van lekker eten en drinken, beleving en een fantastische entourage
vindt u nergens anders. Bij alle onderstaande arrangementen is de entree tot al onze
attracties dan ook inbegrepen. Kleurige dieren bewonderen, reusachtige dino’s
ontmoeten en heerlijk spelen. U begrijpt…..wilt u uw verjaardag, bruiloft, familiefeest
of andere gelegenheid op een hele bijzondere locatie vieren? Zoek dan niet verder…..wij
bieden voor ieder wat wils…bij Berkenhof bent u aan het juiste adres!
Wilt u meer informatie of reserveren? Wij helpen u graag verder via
E-mail: restaurant@tropicalzoo.nl of Telefoon: 0113-649729
Hartelijke groet,
Loes Moonen, Jeroen Antes en team

Sfeervolle zalen met
aangrenzende tuinterrassen

Borrel arrangementen
Een babyborrel, jubileum, bedrijfsuitje of verjaardag. Er zijn zo veel goede
redenen te bedenken om gezellig met elkaar het glas te heffen. De borrelarrangementen op de volgende pagina’s bieden niet alleen lekkere hapjes en
drankjes, maar ook toegang tot al onze attracties. Uw gelegenheid vieren op
onze locatie is plezier en gezelligheid voor jong en oud.

baby borrel/shower (2,5 uur)
Vanaf 20 personen

€ 27,50 per volwassene
€ 15,55 per kind (3-12 jaar)

✓ Toegang tot onze gehele attractie incl. onbeperkt spelen voor de kinderen
✓ Assortiment zoet van de bakkerskar: donuts, beschuit met muisjes
(roze/blauw) , spekjes, slagroomsoesjes OF petitfour in blauw/ roze
✓ 4 drankjes per volwassene
✓ Onbeperkt limonade siroop voor de kinderen t/m 12 jaar
✓ Assortiment zoutjes en nootjes op tafel
✓ 1 ronde bittergarnituur
✓ 1 ronde bitterballen
✓ Zakje chips of snoep voor de kinderen
Extra opties: Rondje(s) met een luxe hapjes uit het assortiment hieronder

Luxe hapjes overzicht
✓ Groentestick met dip
✓ Brood met smeersels
✓ Luxe mini hapjes koud: (mini wrap, komkommer
hapje en mini glaasjes met: carpaccio/garnalen/zalm)
✓ Luxe mini hapjes warm: (mini hamburger,
mini broodje pulled pork, mini saté glaasje)
✓ Borrel plank (oude kaas, droge worst, feta en olijven,
groentestick met dip)

€ 2,00 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 2,25 p.st
€ 3,25 p.st
€ 5,95 p.p.

koffie en gebak arrangement (2 uur)

€ 18,95 per persoon

Vanaf 25 personen
✓ Ontvangst met 2x koffie/ thee
✓ Petit four (indien gewenst met opschrift) of gesorteerd gebak.
✓ Aansluitend bezoek aan al onze attracties.

Borrel arrangement (3 uur all-in)
Vanaf 20 personen

€ 31,65 per volwassene
€ 25,95 per kind (3-12 jaar)

✓
✓
✓
✓
✓

Ontvangst met 2x koffie/ thee
petit four (indien gewenst met opschrift) of gesorteerd gebak.
Aansluitend bezoek aan al onze attracties.
Bij terugkomst verzorgen wij onbeperkt (fris/pils/wijn)
Assortiment van zoutjes nootjes op tafel
(Voor de kinderen verzorgen wij een zakje chips)
✓ Eén rondje bittergarnituur
✓ Eén rondje bitterballen

Borrel arrangement (4 uur all-in)
Vanaf 20 personen

€ 40,90 per volwassene
€ 31,20 per kind (3-12 jaar)

✓
✓
✓
✓
✓

Ontvangst met 2x koffie/ thee
petit four (indien gewenst met opschrift) of gesorteerd gebak.
Aansluitend bezoek aan al onze attracties.
Bij terugkomst verzorgen wij onbeperkt (fris/pils/wijn)
Assortiment van zoutjes nootjes op tafel
(Voor de kinderen verzorgen wij een zakje chips)
✓ Eén rondje bittergarnituur
✓ Eén rondje bitterballen
✓ Eén rondje luxe koude hapjes

Alle borrel arrangementen zijn uit te breiden met:
✓ Onze activiteiten

Zie aanbod achterin deze brochure

✓ Ballon tafel versiering

€ 7,95 per stuk

Lunch/Brunch arrangementen
Koffietafel arrangement
Vanaf 10 personen

€ 22,75 per volwassene
€ 17,75 per kind (3-10 jaar)

Een classic…en daarom eigenlijk ook altijd passend bij verschillende
gelegenheden; de Berkenhof koffietafel. Een ideaal arrangement voor
bijvoorbeeld verenigingen of andere grote groepen. Wij dekken voor dit
arrangement een tafel voor u in één van onze sfeervolle zalen.
Liever iets uitgebreider lunchen? Lees dan ook eens verder bij het
Berkenhof bruncharrangement.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Huisgemaakte groentesoep met balletjes *
3 soorten brood (wit/ bruin/waldkorn)
Diverse vleeswaren en kaas *
Zoet beleg (jam, hagelslag en chocolade pasta)
Rundvleessalade *
2x koffie/ thee (voor de kinderen 1x frisdrank naar keuze)
Toegang tot al onze attracties

* Informeer gerust eens naar onze vegetarische alternatieven
Extra opties

Kroket
Kaassoufflé
Fruitmand

€ 1,75 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 1,00 per persoon

Kinder lunch/brunch arrangement

€ 20,95 per kind

voor kinderen t/m 12 jaar
✓ 1x frisdrank naar keuze
✓ Frites met snack naar keuze, appelmoes, mayonaise OF
Pannenkoek met stroop, suiker (met een leuke verrassing)
✓ Toegang tot al onze attracties

Brunch arrangement
Vanaf 10 personen

€ 39,50 per volwassene
€ 24,75 per kind (3-10 jaar)

Schuif gezellig aan en geniet samen met uw familie, vrienden en/of collega’s
van een lekkere Zeeuwse brunch. Heerlijke boerenbroden, ambachtelijke
vleeswaren, kazen, saté, salades en Zeeuwse appelsap. Op ons Zeeuwse
brunchbuffet kunt u het allemaal vinden. Wij dekken voor dit arrangement
een tafel voor u in één van onze sfeervolle zalen.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Huisgemaakte groentesoep met balletjes en tomatensoep *
Zuurdesem brood
Diverse harde en zachte broodjes en krentenbollen
Diverse vleeswaren kaas soorten *
Zoet beleg (jam, hagelslag, chocolade pasta)
Huisgemaakte ei-, tonijn- en kipkerriesalade *
Kipsaté met gebakken uitjes en kroepoek en boerenomelet
Onbeperkt koffie, thee, melk,
Onbeperkt I Love Zeeland sinaasappelsap en appelsap
Onbeperkt limonadesiroop voor de kinderen
Toegang tot al onze attracties

* Informeer gerust eens naar onze vegetarische alternatieven

Alle lunch/brunch arrangementen zijn uit te breiden met
✓
✓
✓
✓

Koffie met Zeeuwse Bolus
Koffie met gesorteerd gebak
Koffie met een petit four
Na borrel

✓ Ballon tafel decoratie
✓ Activiteiten en drankenarrangementen

€ 6,60 p.p.
€ 7,45 p.p.
€ 7,45 p.p.
Op aanvraag
€ 7,95 per stuk
Zie aanbod achterin
deze brochure

De Berkenhof Box
Op aanvraag kunnen wij ook leuke boxen verzorgen met bijvoorbeeld zoete en
hartige hapjes of ambachtelijke broodjes. Handig en lekker voor onderweg
tijdens bijvoorbeeld een mooie wandeling of solextocht.

High tea planken

€ 38,50 p.p.

Wilt u met een kleiner gezelschap gezellig bij ons komen genieten van
heerlijke zoete en hartige hapjes? Dan zijn de high tea planken perfect voor u.
Wij verzorgen onderstaande planken al vanaf 2 personen.
De prijs is voor onderstaande twee planken + gedurende 1,5 uur onbeperkt
koffie/ thee en inclusief toegang tot al onze attracties.
✓ High tea plank zoet:
Huisgemaakte taart, macaronlolly, slagroomsoesje,
cupcake, fudge/chocolade assortiment
✓ Berkenhof plank hartig:
Mini quiche, mini broodjes zalm en brie, mini sandwich
gerookte kip, mini glaasje carpaccio en garnalen,
groente sticks met dip.

Diner arrangementen
(aankomst vanaf 16 uur)

Walking diner
Vanaf 20 personen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

€ 33,95 per volwassene
€ 16,95 per kind (3-10 jaar)*

Welkomst cocktail
Mini soepje
Mini carpaccio met rucola, truffelmayo en pijnboompit *
Vispannetje *
Puntzakje friet
Kipsaté met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek *
Mini dessert
Toegang tot al onze attracties

* Het kinder walking diner bestaat uit: een mini soepje, mini hamburger *,
mini pannenkoek met jam, puntzakje friet en een jungle ijsje.
* Informeer gerust eens naar onze vegetarische alternatieven

Lente/Zomertip! Foodtruck
‘Burgers en Ballen’ en Spettertuin
Vanaf 20 personen
Een buitenfeestje bij de Tropical Zoo: Gezellig, knus en lekker in de
buitenlucht. Foodtruck ‘Burgers en Ballen’ maakt het sfeertje helemaal af!
Geniet van de zon en het mooie uitzicht in de Zeeuwse polder.
Lekker barbecueën met familie, collega’s of vrienden, een hapje en drankje uit
de Foodtruck of een heerlijk grillbuffet wat wij van A tot Z volledig voor u
verzorgen. Het kan bij Berkenhof allemaal!
De Foodtruck staat direct aangrenzend aan de splinternieuwe Spettertuin en
het Buitenspeelbos. Kinderen kunnen hier op mooi weer dagen heerlijk spelen
en spetteren. Onze buitenlocaties zijn dus ideaal voor gezelschappen met
kinderen en voor allerlei gelegenheden

Advies:
Bij reservering van de Foodtruck adviseren wij de volgende arrangementen:
Een (baby)borrelarrangement, lekker barbecueën
of het grillarrangement. U kunt deze vinden op de volgende pagina’s.
Reserveer tijdig!

Een buitenfeestje bij Berkenhof……
Gezellig, knus en lekker in de buitenlucht.
De kinderen in uw gezelschap
kunnen naar hartenlust spelen!

Lekker barbecueën
Vanaf 20 personen

€ 31,95 per volwassene
€ 15,95 per kind (3-10 jaar)

Zon, buitenlucht en gezellig samen rond de barbecue. Het Berkenhof barbecue
arrangement is een echte klassieker welke wij al vele jaren met plezier
verzorgen. Jong en oud…. wie is er nu niet dol op barbecueën? Dit arrangement
is ideaal voor de mooi weer dagen en de echte buitenmens, maar geen zorgen…
als het weer eventjes iets minder is, kunnen wij de barbecue ook gewoon
binnen verzorgen.

✓
✓
✓
✓
✓

Barbecue
vleesassortiment bestaande uit: hamburger, kipsaté met pindasaus,
Zeeuws speklapje, barbecue worstje, procureurlapje.
Rundvleessalade, kartoffelsalade en gemengde rauwkostsalade
Stokbrood met smeersels
Frites en diverse sauzen
Toegang tot al onze attracties

Dessert
✓ Banaan met chocolade of Verse ananas met munt van de barbecue.
* Informeer gerust eens naar onze vegetarische alternatieven
Extra opties

✓
✓
✓
✓

Vispannetje
Scampispiesje
Biefstukje
Bol Vanille-ijs met
slagroom
✓ Assortiment mini
glaasjes: huisgemaakte
chocolademousse, crème
brûlée en panna cotta

€ 5,95 p.st.
€ 4,95 p.p.
€ 4,50 p.p.
€ 2,00 p.p.

€ 3,95 p.p.

Grill arrangement
(heel het jaar mogelijk)
Vanaf 20 tot 200 personen

€ 42,70 per volwassene
€ 21,45 per kind (3-10 jaar)

Past het wat minder bij uw gezelschap om zelf aan de slag te gaan rondom de
barbecue. Geen punt! Uiteraard bieden wij ook een arrangement waarbij wij
alles van A tot Z voor u verzorgen. Zomer of winter…geen probleem!
Dit arrangement kunnen wij een jaarrond bieden. Wij beschikken namelijk
over een mooie grote binnen grill. Wij dekken voor dit arrangement tafels
voor u in één van onze sfeervolle zalen. Bij mooi weer kunt u uiteraard ook
lekker op ons tuinterras neerstrijken.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grill buffet
Pasta salade met carpaccio, Griekse salade met quinoa en feta,
Amerikaanse coleslaw met yoghurtdressing en rundvleessalade
Gebakken beenham met honingmosterd saus
Kip saté met pindasaus *
Vispannetjes *
Mini hamburgers met broodjes *
Stokbrood met smeersels
Frites en diverse sauzen
Toegang tot al onze attracties

IJsbuffet
✓ Verschillende soorten schepijs, slagroomsoesjes, vers fruit, slagroom en
dessert sausjes
* Informeer gerust eens naar onze vegetarische alternatieven

Extra opties
bij het grill
arrangement:

✓ Luxe visplateau met diverse
soorten gerookte vis
✓ Scampi spiesje
✓ Biefstuk met
champignon roomsaus
✓ Roomaardappels met
spekjes
✓ Assortiment mini
glaasjes: huisgemaakte
chocolademousse, crème
brûlée en panna cotta

€ 10,95 p.p.
€ 4,95 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 1,95 p.p.
€ 3,95 p.p.

Alle diner arrangementen zijn uit te breiden met
✓ Ontvangst met koffie met Zeeuwse Bolus
✓ Ontvangst met koffie met gesorteerd gebak
✓ Ontvangst met koffie met een petit four

€ 6,60 p.p.
€ 7,45 p.p.
€ 7,45 p.p.

€ 7,95 per stuk
✓ Ballon tafel decoratie
✓ Onze activiteiten en drankenarrangementen Zie aanbod achterin
deze brochure

Bruiloft/feestavond arrangementen
Bruiloft/feestavond
Vanaf 20 tot 200 personen
Bij Berkenhof vindt u een trouwlocatie waar u spontaan vlinders van in de
buik zou krijgen. Want wat is er nou romantischer dan trouwen tussen echte
vlinders? Van een stijlvol diner, tot een heerlijk buffet of barbecue. Van een
gezellige receptie tot een spetterend feest met een Dj of band, wij kunnen het
voor u verzorgen. Om u totaal te ontzorgen kunnen wij o.a. ook all-in
arrangementen bieden (drank inclusief).
Hopelijk heeft u inspiratie op kunnen doen in deze brochure.
Jullie mooiste dag is natuurlijk erg persoonlijk, dus ook voor maatwerk
draaien wij onze hand niet om. Mochten wij u nog kunnen helpen, dan
doen wij dat graag. Neem gerust contact met ons op via
E-mail: restaurant@tropicalzoo.nl of Telefoon: 0113-649729

Uw feestje in de Kidsjungle…

Uniek en geweldig voor de
kinderen in uw gezelschap!

Dranken arrangementen
Dranken arrangementen 2 uur
Vanaf 20 personen

€ 14,95 per volwassene
€ 9,95 per kind (3-10 jaar)

✓ onbeperkt koffie/ thee/fris/pils/wijn/ binnenlands gedistilleerd
✓ Exclusief toegang tot alle attracties

Dranken arrangementen 3 uur
Vanaf 20 personen

€ 21,95 per volwassene
€ 12,95 per kind (3-10 jaar)

✓ onbeperkt koffie/ thee/fris/pils/wijn/ binnenlands gedistilleerd
✓ Exclusief toegang tot alle attracties

Dranken arrangementen 4 uur
Vanaf 20 personen

€ 24,95 per volwassene
€ 14,95 per kind (3-10 jaar)

✓ onbeperkt koffie/ thee/fris/pils/wijn/ binnenlands gedistilleerd
✓ Exclusief toegang tot alle attracties

Alle dranken arrangementen zijn uit te breiden met
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Glas prosecco
Buitenlands gedistilleerd
Speciaal bieren
Borrelplank met oude kaas, droge worst,
olijven, feta, groente sticks met dip
Assortiment zoutjes en nootjes
Bitterballen/ bittergarnituur
Groentestick met dip
Brood met smeersels
Luxe hapje(s)uit het assortiment op
de volgende pagina

€ 4,95 p.st.
€ vanaf 3,50 p.st.
€ vanaf 5,25 p.st.
€ 5,95 p.p.
€ 1,95 p.p.
€ 0,80 vanaf
€ 2,00 p.p.
€ 2,95 p.p.

Luxe hapjes overzicht
✓ Luxe mini hapjes koud: (mini wrap,
komkommer toastje, mini glaasje
carpaccio/garnalen/zalm)
✓ Luxe mini hapjes warm:
(mini hamburger, mini broodje
pulled pork, mini saté glaasje)

€ 2,25 p.st

✓ Ballon tafel versiering
✓ Toegang tot alle attracties

€ 7,95 per stuk
€ 13,50 per volwassene/
€ 12,50 per kind (3-12 jaar)
Zie aanbod achterin deze
brochure

✓ Onze activiteiten

€ 3,25 p.st

Activiteiten
Wilt u uw gelegenheid helemaal compleet maken, denkt u dan ook eens aan
het boeken van een leuke activiteit. Wij bieden zelf een aantal leuke
activiteiten zoals schat zoeken, een E-chopper natuur tour of een meet en greet
met de dieren, maar wij werken ook samen met een aantal externe partijen die
uw dag extra speciaal kunnen maken. Hieronder vindt u een aantal leuke
suggesties:

Activiteit

Kosten

Schat zoeken
Meet en greet met de dieren
Wandeling met boswachter
(natuurmonumenten)
Tuk tuk tour
E-chopper tour
Adventure minigolf

€ 4,95
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

Reserveren
gewenst
nee
nee
ja

Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
€ 4,95 p.p.

ja
ja
ja

Ballon tafelversiering

Kleurcombinaties

Prijs

3 met helium gevulde
ballonnen aan kristallen
gewicht

Baby roze / wit / roze
Baby blauw / wit / blauw
Mint groen/ wit /donker geel

€ 7,95 p.st.

Algemene voorwaarden

✓ Onze lunch en brunch arrangementen serveren wij tussen 12:00 uur en 16:00 uur.
(de aanvangs- en eindtijd zijn in overleg).
✓ Onze barbecue- grill- en walking diner- arrangementen serveren wij na 17:00 uur.
✓ Bij reservering van ons barbecue- grill en walking diner-arrangementen wordt bij
aankomst vanaf 16:00 uur geen entree voor de Tropical Zoo in rekening gebracht.
✓ Voor onze avondgasten is de Tropical Zoo geopend tot +/- 20:00 uur.
✓ Naast het restaurant beschikt Berkenhof over een sfeervolle feestzaal. Aan de hand
van de reserveringen en verwachte drukte word de meest geschikte ruimte voor uw
reservering bepaald. Daar beide ruimtes geschikt zijn voor 100 personen, bestaat de
mogelijkheid dat, indien u voor een kleiner gezelschap reserveert, er ook andere
gezelschappen in deze ruimte aanwezig zullen zijn.
✓ Wijzigingen met betrekking tot het aantal personen is mogelijk tot één week voor
uw bezoek, wordt dit niet gedaan dan zijn wij genoodzaakt het door u meer
opgegeven aantal in rekening te brengen.
✓ Wijzigingen dienen via de mail (restaurant@tropicalzoo.nl) doorgegeven te worden.
✓ Voor onze barbecue- en grill arrangementen hanteren wij een minimum aantal
personen.
Het is mogelijk om gebruik te maken van één van onze barbecue- of grill
arrangementen met minder dan het door ons gestelde minimum aantal personen,
wel zullen wij dan het door ons gestelde minimum aantal personen in rekening
brengen.
✓ Onze prijzen zijn onder voorbehoud.
✓ Op al onze reserveringen zijn de uniforme voorwaarden voor de horeca van
toepassing, deze kunt u te allen tijde bij ons opvragen.
✓ Heeft u of een van uw gasten een allergie/dieet, meld dit dan altijd vooraf gaande
aan uw reservering

Reserveren en vragen
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen of wilt u reserveren?
Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via:
E-mail: restaurant@tropicalzoo.nl
Telefoon: 0113-649729
Heel graag tot ziens!
Loes Moonen, Jeroen Antes en team

