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Madurodam: ontdek binnen een halve dag wat Nederland zo bijzonder en uniek maakt 

In Madurodam zie je alles wat je moet weten over Nederland in het klein. In dit unieke themapark zie je prachtige miniatuurgebouwen van 

bijvoorbeeld het Anne Frankhuis, het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Vredespaleis, de Euromast maar ook de windmolens en de kaasmarkt. 

Ook leer je via interactieve beeldschermen (in zeven talen) leuke weetjes over de Nederlanders. Beleef de rijke momenten uit de Nederlandse 

geschiedenis en ontdek hoe de Deltawerken ons land droog houden.  

 

In Madurodam ben je actief bezig en loop je heel wat af. Zeker als je alle doe-dingen wilt proberen en alles samen wilt zien en meemaken. Even 

uitblazen? In Madurodam kunnen groepen ook genieten van een heerlijk hapje of drankje, warme/koude lunches en diners in het restaurant Taste 

of Holland of het Panorama Café.  

 

Assortiment voor groepen    Prijs 

 
 Koffie/thee met appelgebak  €   4,75 

 

 High Coffee    €   6,50 

 

 Madurodam Lunch        €  14,75 

   + soep     €   2,25 

   + warme snack    €   2,50 

 

 Kindermenu    €   6,25 

 

 Hollands menu     €  20,50 

 

 Madurodam menu   €  21,50 

 

*Prijzen gelden voor groepen vanaf 20 personen en zijn incl. bediening en BTW. 

*Vanwege de capaciteit in onze restaurants zijn groepen vanaf 100 personen alleen op aanvraag mogelijk. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan een 

toeslag worden gerekend.
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High Coffee 

Kopje koffie of thee, puntje Haagse spijskoek, mini 

schwartzwalder kirsch rolletjes, mini chocolade soesjes, mini 

bananen eclairs en mini muffin  ( 4 per persoon) 

 

Madurodam Lunch 

Diverse broodsoorten, kaas en vleeswaren en verschillende 

soorten zoet beleg, fruit, koffie, thee en melk 

 

Kindermenu 

  Frietjes met saus, snack (frikandel/kroket/kaassoufflé), appelmoes, 

  drankje, waterijsje & presentje 

 

Hollands Menu* 

Voorgerecht 

Tomatensoep 

Hoofdgerechten 

Stoofpotje van witvis, mosseltjes en garnalen in romige bieslooksaus 

met groenten van het seizoen en aardappelkroketjes. 

Nagerecht 

Glaasje chocolademousse met vanillesaus en een amandelstengel 

 

Madurodam Menu* 

Voorgerecht 

Salade van pulled chicken, appel en selderij met mandarijnen en 

walnoten gegarneerd 

Hoofdgerechten 

Tagliatelle met kipfilet in romige basilicumsaus met  

   groenten van het seizoen 

Nagerecht 

Vanille ijs met slagroom en meloen 

 

*De warme menu’s worden geserveerd met brood, boter en een 

karaf met water. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden 

 Er wordt één keuze voor de hele groep geserveerd 

 Eén chauffeur en één gids per bus krijgen een gratis 

maaltijd aangeboden 

 Minimaal 48 uur vóór aankomst van de groep 

reserveren 

  

Contact 

Voor meer informatie en/of boekingen kunt u contact 

opnemen met Madurodam Events:  

T +31 (0)70 416 24 19  

E events@madurodam.nl 

 

 Openingstijden 2017 

Madurodam is 365 dagen per jaar geopend! Kijk voor de 

actuele openingstijden op de website 

www.madurodam.nl/openingstijden. 

 

 Entreeprijzen 2017 

 Reguliere groepen vanaf 20 personen 

 Entree ticket vanaf 3 jaar  € 11,75 
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