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Catering tijdens de vaart  

 
Een kopje koffie of thee zijn bij vaarten, tussen 9:00-17:00 uur, inbegrepen. Andere drankjes 

zoals bier, fris en wijn zijn tegen contante betaling op de boot verkrijgbaar. Eveneens heeft u 

de keuze uit de onderstaande caterings mogelijkheden. Voor vragen of speciale (dieet)wensen 

kunt u contact met ons opnemen.  

 

 

Lunch  
 

Soep met stokbrood € 6,50 per persoon 

Keuze uit een pan goed gevulde groentesoep, champignonsoep of tomatensoep geserveerd met 

stokbrood met kruidenboter. 

 

Standaard lunch € 7,50 per persoon 

Twee verschillend belegde bruine of witte bolletjes met kaas of worst. Inclusief melk of 

karnemelk. 

 

Luxe lunch € 11,50 per persoon  

Drie verschillend belegde bruine of witte broodjes met kaas of worst. Deels gegarneerd met sla, 

komkommer en tomaat. Inclusief melk of karnemelk, jus d’orange en een stuk handfruit.  

 

 
Diner  
 

Indonesisch buffet, vanaf 15 personen, € 21,50 per persoon bestaande uit: 

 2 basisgerechten 

 3 soorten rund of kip gerechten 

 2 soorten groenten gerechten 

 gefrituurd ei in milde saus 

 1 stokje kipsaté 

 Geserveerd met sambal, seroendeng en kroepoek 
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Borrelarrangementen  
 
Onze borrelarrangementen zijn inclusief onbeperkt drinken. Voor de drankjes zie ook “losse 

consumpties aan boord”.  

 

Borrel met zoutjes € 9,75 per persoon 

Met borrelnootjes en gezouten koekjes.  

 

Borrel met Hollands borrelgarnituur € 13,00 per persoon  

Met nootjes, kaas, worst en Amsterdamse uitjes.  

 

Borrel met koude hapjes € 14,75 per persoon  

Met drie verschillende soorten koud opgemaakte borrelhapjes.  

 

 
Losse consumpties aan boord  
 
• Diverse frisdranken: cola, cola light, fanta, cassis en spa rood € 1,50  

• Vruchtensap: appelsap en jus d’orange € 1,75 

• Wijn: rode en witte wijn € 2,00  

• Bier: Amstel en Radler € 2,25 

 

 

 

Nb: tijdens het Amsterdam Light Festival zijn de bovenstaande arrangementen niet van toepassing. Hiervoor hebben wij een speciaal 

vastgesteld Amsterdam Light Festival arrangement.  
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