
Dagtocht catering

BBQ is mogelijk bij goede weersomstandigheden.  
Indien het weer te slecht is wordt er door de kok in overleg 
met de gast besproken om dit anders in te vullen. 

Fok € 17,50 p.p.  
Hamburger, braadworst, saté, sjasliek, filetlapje, kipdrumstick, huzarensalade, rauwkostsalade, 
gemengde sla, stokbrood, kruidenboter, satésaus, 3 andere soorten saus 

Grootzeil € 19,50 p.p. 
Hamburger, braadworst, saté, sjasliek, filetlapje, kipdrumstick, biefstuk, huzarensalade, kartoffelsalade 
rauwkostsalade, gemengde sla, stokbrood, kruidenboter, satésaus, 3 andere soorten saus 

Bezaan € 21,50 p.p.  
Hamburger, braadworst, saté, sjasliek, filetlapje, kipdrumstick, biefstuk, zalm, huzarensalade, 
zalmsalade, rauwkost, gemengde sla, stokbrood, kruidenboter, satésaus, 3 andere soorten saus

Nagerechten € 7,50 p.p. 
- Boerenjongens ijs met gebakken suikerbrood 
- Warme apfelstrudel met roomijs 
- Tiramisu 
(indien er aan boord geen vriezer is wordt het nagerecht aangepast) 

Dranken assortiment afkoop € 17,50- p.p.p.d. 
Bier, rode en witte wijn, jenever, berenburg, cola, cola 
light, sinas, 7up, jus d’orange en appelsap, spa rood 
en spa blauw

Koude voorgerechten € 9,50 p.p. 
- Friese nagelkaas/snijworst salade 
- Vitello tonato 
- Griekse geitenkaas salade 

Soepen € 5,75 p.p. 

Hoofdgerechten € 19,75 p.p. 
- Italiaans gevulde kip met tomaten/basilicum saus 
- Snorrepotje (Runderbiefstuk stoofpot met Us Heit Bier) 
De hoofdgerechten worden geserveerd met seizoen 
groenten, gebakken aardappelen en salade

Hollands € 4.75 p.p. $      
Bitterballen, kaas, worst en nootjes 
Tapas € 7.50 p.p. $ 
Assortiment van 5 verschillende Spaanse hapje 
(warm en koud) 
Luxe borrelhapjes € 12.50 p.p. $ 
“Hollands” en “Tapas” met als aanvulling haring/
roggebrood, zalm op toast en ossenworst wrap

Borrelgarnituur

Warme lunch menu 

Tromp € 15,75 p.p.  
Pasta met rundergehakt, courgette, champignons 
tomatensaus, Parmezaanse kaas en een frisse salade 
Nagerecht: Tiramisu  

Michiel de Ruyter € 15,75 p.p.  
Hongaarse goulash met rijst, gekookte aardappelen, 
salade, komkommer in zure room.  
Nagerecht: Bavarois met slagroom  

Abel Tasman € 15,75 p.p.  
Kip tandoori met noten en rijst, paprikasalade, 

Koude lunch menu 

Noorderpier € 15,25 p.p.  
Soep, diverse sandwiches met zalm, 
kruidenkaas, paté en kip, koffie, thee, melk en 
een fruitsalade  

Zuiderpier € 19,75 p.p.  
Soep, diverse vers afgebakken broodjes, o.a. 
met tonijn, tomaat, mozzarella, basilicum pesto, 
gerookte kip en honingmosterd, lucht 
gedroogde ham en gedroogde tomaten, koffie, 
thee en melk en een fruitsalade 

Pollendam € 21,50 p.p. 
Soep, Vitello Tonato, Griekse geitenkaas salade, 
zalmsalade, gevuld stokbrood uit de oven, 
bruschetta, graved lax, div. Soorten stokbrood 
en kruidenboter/tapenade en vers fruitsalade

Lunch menu



Voorwaarden: 
-  Prijzen incl. BTW en bediening/kok 
- Het bedrag voor de catering dient vier weken voor afvaart te worden voldaan  
- Bij bestelling van de catering geeft u uw wensen aan en het minimale aantal personen 
- Minimaal een week voor afvaart geeft u het definitieve aantal personen op. De catering voor de extra personen en de 

dranken die u heeft besteld op nacalculatie, worden na de zeilreis aan u gefactureerd 
- Catering mogelijk vanaf 15 personen, bij < 15 personen een toeslag van € 100,- 
- Catering prijzen zijn exclusief fris- en alcoholische dranken 
- Koffie, thee, melk en water zijn bij de maaltijden inbegrepen 
- Prijzen voor dranken arrangementen en dranken op nacalculatie alleen van toepassing bij afname van half- en/of 

volpension, eventueel uitgebreid met een inschepingsschotel 
- Bij meerdaagse tochten vervalt een hut voor het catering personeel, u dient hierbij boeking rekening mee te houden  
- Indien de cateraar niet aan boord overnacht, is deze hut voor uw groep beschikbaar en wordt er een bedrag van € 50,- 

per nacht per kok en/of bediening extra berekend voor de overnachting van de cateraar aan de wal 
- Kinderen tot acht jaar krijgen 50% korting, uitgezonderd op de dranken en volpension voor jeugdgroepen. 
- Indien u dieetwensen bij boeking doorgeeft, wordt er rekening mee gehouden 
- De kok en/of bediening zijn door u ingehuurd. Ook op het schip zijn werk- en rusttijden volgens HORECA CAO van 

toepassing voor het catering personeel. Voor op het schip gelden de volgende werktijden. vrijdag van 18.00 tot 21.00 
uur; zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur; en zondag van 7.00 tot 17.00 uur.  Er dient ook rekening te worden gehouden met 
de rusttijden 

- Als u geen kok of bediening wilt dan gaat er 10% van de prijs af. Dit geld alleen voor de onderdelen met een $ teken 
- Noot: Er kan natuurlijk in overleg altijd een aanpassing plaatsvinden als u een programma heeft

Bij bestelling van catering geeft u uw wensen aan en het minimale aantal personen. U ontvangt een bevestiging en factuur die vier 
weken van tevoren voldaan dient te worden. Minimaal twee weken voor afvaart geeft u het definitieve aantal personen aan. De catering 
voor extra personen en de dranken op basis van nacalculatie worden na de zeilreis aan u gefactureerd.

Voorwaarden catering

Annulering van catering: 
Indien u de bestelde catering annuleert brengen we hiervoor kosten in rekening 
- tot 2 maanden voor afvaart 15%    - tot 1 maand voor afvaart  25% 
- tot 2 weken voor afvaart  50%  - tot 1 week voor afvaart  75% 
- tot en met 1 dag voor de afvaar 95% - op de dag van afvaart              100% 


