
Alle priser er i DKK, inkl. moms og adgang til haven

Tilkøb af let natmad (pris per person)
Klassisk hotdog med det hele .....62,-

Pålægsplanke m. 2 slags pålæg og 
lun leverpostej med bacon. Hertil 
friskbagt rugbrød og smør ........... 66.-                                                                  

Lune mini-pizzaer ............................... 49,-

Book 
dit næste

arrangement
odensezoo.dk 

ZOObooking@odensezoo.dk
tlf. 66 11 13 60

Eventyrligt 
bryllup i ZOO

Tilkøb af natmad (pris per person)

Praktisk info: Arrangementet er for min. 12 og maks. 110 pers.
Ønsker i selv at medbringe bryllupskage, kan dette også arrangeres. 
Ud over 7 timer påregnes et tillæg på DKK 30,- pr. pers. pr. påbegyndt time.
Ønskes der vielse i haven, er dette også en mulighed.

ZOOs festmenu
Velkomst

• Jus de Raisin (fransk druesaft) 
serveret med salte snacks

Forretsbuffet

• Koldrøget færøsk laks med 
rygeostcreme, radise, friske 
urter samt ørredrogn og 
dildolie.

• Bresaola med cremet blå 
kornblomst fra Thise, grillede 
løg, friske urter og ristede 
kerner. 

• Hertil friskbagt brød og smør

Hovedretsbuffet

• Rosastegt Kænguru

• Saftig oksecuvette

• Marineret dansk unghanebryst

• Kartoffelgratin med mild 
pebersauce

• Melonsalat med bønner, 
persille og feta

• Mixed salat af sæsonens 
friske grønt med hjemmerørt 
dressing

• Kålsalat i let creme fraiche 
med tørrede tranebær og 
ristede kerner

Dessertbuffet

• Vanilje panna cotta med friske 
bær og sprød knas

• Kaffe, the og chokolade

Voksen ......................................................................................................................................................699,-
Barn (3-11 år)  .......................................................................................................................................349,-

Drømmer i om at holde livets fest i anderledes og naturskønne omgivelser 
helt tæt på vilde dyr? Lad Odense ZOO danne ramme om jeres store dag, 
og giv jer selv og jeres gæster en uforglemmelig oplevelse. Ønsker i at 
blive viet i zoologisk have, er dette også en mulighed. Vores dytige team 
står klar til at hjælpe jer hele vejen og lytter også gerne til jeres ønsker, så 
I får lige præcis det bryllup, I drømmer om.


