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Mogelijkheden en Tarieven 2019 – Eten & Drinken 
 
Eten & drinken tijdens onze reguliere rondvaart: 
 
Aan boord van ons schip beschikken we over een goed uitgeruste bar. Tijdens een reguliere rondvaart kunt u 
heerlijk genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie met verse vlaai of krentewegge.  
Naast een koffietafel, verzorgen wij graag uw lunch of een High Tea.  
 
 
Tijdens reguliere afvaarten (vanaf 10 personen, op afspraak) 
 
Koffie met boerencake        € 3,25 p.p. 
Koffie met krentewegge        € 4,25 p.p. 
Koffie met gesorteerde vlaaien (banketbakker)     € 4,30 p.p. 
Extra kopje koffie (bij reservering vooraf)      € 1,60 p.p. 
Borrelarrangement (1x hapje en 1x drankje naar keuze)    € 4,00 p.p. 
Matrozenlunch(broodje ham, broodje kaas, krentenbol, onbeperkt koffie/thee)  € 8,95 p.p. 
High Tea         € 16,00 p.p. 
 
Uitbreidingen lunch  
 
Kop ambachtelijke groentesoep (vanaf 20 pers.)     € 4,00 p.p. 
Vers fruit         € 1,00 p.p. 
Melk/karnemelk         € 0,50 p.p. 
Extra broodje (ham/kaas/zoet beleg)      € 2,50 p.p.  
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Eten & drinken van ons partyschip: 
 
In samenwerking met gerenommeerde cateraars verzorgen wij ook buffetten aan boord (altijd in combinatie met 
de afhuur van ons partyschip vanaf € 645,00). 
 

Koffietafel 
 
 
Kapiteinslunch**        € 15,95 p.p. 
 
Mix van broodjes ham, broodjes kaas en krentenbollen, saucijzenbroodje, 
kop groentesoep en onbeperkt koffie/thee/melk 
 
 
 
Admiraalslunch***        € 18,95 p.p. 
 
Mix van broodjes kipfilet met pesto, broodjes gezond, broodjes 
runderrookvlees/ei, Deense krakeling, fruit en onbeperkt koffie/thee/melk/ jus d’orange 
 
 

 
Buitengewoon boerenlunch arrangement ****     € 23,95 p.p. 
 
Het lunchbuffet is samengesteld uit overheerlijke en met zorg geselecteerde streekproducten 
 
Buitengewoon boerenlunch bestaande uit: 

onbeperkt koffie/thee, melk & jus d’orange 
diverse luxe broodsoorten 
croissants 
diverse zoete broodjes  
diverse kaassoorten 
diverse vlees- & vissoorten 
diverse patés 
diverse vruchtenjammen  
frisse tomaatjes / komkommer / sla 
vers fruit 
stokbrood met kruidenboter & tapenade 
 

eventueel uit te breiden met: 
advocaat / boerenjongens & boerenmeisjes 
huzaren- & vleessalade 
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Koud en warm buffetten 
 

 
Matrozen arrangement **        € 27,95 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 
 
Hapjesbuffet bestaande uit: 
 

 Sallandse rundvleessalade, opgemaakt met diverse soorten boerenpaté 
 zalmsalade met cruditeé (diverse soorten rauwkost) 
 4 royale toastjes belegd met diverse soorten vis, vlees & kaas 
 kaasplankje met 2 soorten streekkaas, gemarineerde olijven, droge Vechtdalworst & mosterd 
 pikante gehaktballetjes in zoetzure saus 
 gemarineerde kipjuweeltjes 
 kleine stokjes varkenssaté 
 stokbrood met roomboter & kruidenboter 

 
 
 

 
Kapiteins arrangement ***       € 31,95 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 
 
Koud buffet bestaande uit: 
 

 Sallandse rundvleessalade met gerookte ham & meloen 
 zalmsalade opgemaakt met garnalen, haring, gerookte en gemarineerde zalm 
 huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en ananas, opgemaakt met diverse soorten boerenpaté 
 caprese salade 
 stokbrood met sauzen, roomboter & kruidenboter 

 
Warm buffet bestaande uit: 
 

 zalmmootjes met een kruidensaus 
 saté van kippendijen  
 gemarineerde spareribs (licht zoet en pikant) 
 Spaanse gehaktballetjes in een saus van tomaten en uien 
 varkenshaas met een paddenstoelensaus 
 risotto, aardappel gratin & gebakken aardappeltjes 
 warme groenten 

      

 
 
Admiraals arrangement ****       € 37,95 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 

 
Luxe koud buffet bestaande uit: 
 
 vissalade gegarneerd met een terrine van gerookte zalm, garnalen, gamba’s met knoflook,  
 gekruide mosselen & haring  
 Sallandse aardappelsalade met stukjes metworst, gegarneerd met boerenpaté, gerookte hamsoorten  
 & runderpastrami carpaccio met Parmezaanse kaas 
 caprese salade  
 salade met diverse soorten rauwkost & twee soorten dressing  
 broodsoorten met sauzen & kruidenboter. 
 
Luxe warm buffet bestaande uit: 
 

  rode mulfilets met gedroogde ham en een saliesaus  
  kalfsstoofschotel met kerrie en komijn  
  zalmzijde met een kruidensaus  
  malse kippendijen  
  beenham met Zwolse mosterd  
  risotto, aardappel gratin & gebakken aardappeltjes en warme groenten 
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Vechtdal arrangement *****       € 52,95 p.p. 
 
Vrij drinken (3 uur) 

 
Koud buffet bestaande uit: 

 
 huisgerookte Noorse zalm met Vechtdal eiersalade en bieslook  
 carpaccio van Vechtdalrund met pesto en oude kaas van Heileuver en pijnboompitjes 
 Vechtdalse charcuterie: Ossenworst van vechtdal rund met piccalilly, Panhof ham met ingemaakte cornichons  
 salade caprese van buffelmozzarella uit Radewijk, tomaat en basilicum 
 zuurdesem van Sis&Bro uit Ommen met boters en tapenade´s 
 
Warm buffet bestaande uit: 
 
 procureur van wolvarken uit de Vinkenbuurt met grove mosterd, prei en piccalilly jus 
 biefstukspies van Vechtdalrund van de Vechtdalhoeve geserveerd met kruidenboter 
 Vechtdal runderstoofpot met aardappel puree en rode kool 
 coq au vin blanc met een Pauwbier saus van venkel, tuinerwten en gnocchi 
 seizoensgroenten en aardappelgratin gegratineerd met jonge kaas van Zandman uit Beerze 
 
Dessert 
 
 pannacotta van boeren volle yoghurt van Puur vechtdal zuivel met gesneden mintaardbeien van Ernie van der Kolk 
 Vechtdal cheesecake met eieren van Schuttert 
 blauwe bessen met frambozen mousse en witte chocolade saus 
 
 
 
VechtdalTapas Arrangement ****        € 36,95 p.p. 
 
Vrij drinken (3 uur) 
 
Koude voorgerechten bestaande uit: 
 
 huisgemaakte Schotse zalm met uienjam 
 pastrami van Vechtdal Hooglanders uit Beerze met bierchutney 
 ossenworst van het Vechtdalrund en wolvarkenham met bloemkoolpiccalilly 
 waterbuffel mozzarella met gevitaliseerde tomaat en basilicumsalsa  
 zuurdesembrood met kruidenboter en tapenade 
 
Warm tapasbuffet bestaande uit: 
 

  op lage temperatuur gegaarde nek van het Sallands landvarken met mosterdsaus  
  in bier van de Vechtdal brouwerij gesmoorde kippendijen 
  runderstoofschotel met eekhoorntjesbrood 
  biefstukpuntjes met jus en fruitige rode peperkorrels 
  romige aardappelpuree en gemengde groenten uit het seizoen  
  aardappelgratin met kaas van Heileuver en ratatouille  
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BBQ buffetten (prijs vanaf 20 personen) 
 

  
BBQ Buffet ** (2 uur)        € 31,95 p.p. 

 
 Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 
 

 opgemaakte rundvleessalade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 
 

 hamburger 
 barbecueworst  
 gemarineerde karbonade  
 varkensvlees 
 gemarineerde spies  

 
 
 
Luxe BBQ Buffet *** (2 uur)       € 35,95 p.p. 

 
 Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 
 

 opgemaakte rundvleessalade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 verse fruitsalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 
 

 garnalenspies 
 kogelbiefstuk 
 filet du chef (beenham) 
 varkenshaas 
 gemarineerde kipfilet 
  

 
 

 Uitbreiding 1 uur verlenging inclusief vrij drinken     € 9,95 p.p. 
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Overige cateringmogelijkheden: 
 
 
High Tea          € 16,00 p.p. 
 
Onbeperkt thee geserveerd (diverse soorten) 
 
Etagère met lekkernijen bestaande uit: 
 
Hartige lekkernijen: 
 

 sandwiches met kipfilet & pesto 
 sandwiches met zalm & roomkaas/dille 
 sandwiches met oude kaas & honingmosterd 
 kaasvlinders/zoute stengels 

 
Zoete lekkernijen: 
 

 scones met clotted cream & diverse marmalade 
 muffins & brownies 
 petit fours 
 diverse luxe koekjes  
 diverse luxe bonbons  
 diverse snoepgoed uit grootmoeders tijd 
 vers fruit 

 

 
Ter Uitbreiding High Tea 
 

 
Onbeperkt koffie         € 1,60 p.p. 
Glas jus d’orange         € 2,10 p.p. 
 

 
Ter afsluiting 
 

 
Koffie/thee & bonbon        € 2,00 p.p. 
Vers fruit in een champagneglas        € 4,95 p.p. 
Ambachtelijk dessertbuffet (ijs/bavarois/toppings/slagroom)    € 7,95 p.p. 
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Eten & drinken tijdens onze groepsuitjes: 
 
Ontvangst of als tussendoortje 
 
 
1x koffie of thee met boerencake       € 3,25 p.p. 
1x koffie of thee met gesorteerde vlaaien (banketbakker)    € 4,30 p.p. 
Extra kopje koffie (bij reservering vooraf)      € 1,60 p.p. 
1x consumptie (non alcoholisch)       € 2,10 p.p. 
Borrelarrangement (1 hapje en 1 drankje naar keuze)     € 4,00 p.p. 
Matrozenlunch (broodje ham, broodje kaas, krentenbol, onbeperkt koffie/thee)  € 8,95 p.p. 
High Tea          € 16,00 p.p. 
Uitbreiding High Tea met onbeperkt koffie      € 1,60 p.p. 
 
Uitbreidingen lunch  
Kop ambachtelijke groentesoep (vanaf 20 pers.)     € 4,00 p.p. 
Vers fruit         € 1,00 p.p. 
Melk/karnemelk         € 0,50 p.p. 
Extra broodje (ham/kaas/zoet beleg)      € 2,50 p.p.  
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BBQ Buffetten op ons Terrasschip 
 

  
BBQ Buffet ** (2 uur)     vanaf 20 personen € 31,95 p.p. 

 
 Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 

 opgemaakte rundvleessalade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 

 hamburger 
 barbecueworst  
 gemarineerde karbonade  
 varkensvlees 
 gemarineerde spies 
   

 
 
Luxe BBQ Buffet *** (2 uur)    vanaf 20 personen € 35,95 p.p.  

 
 Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 
 

 opgemaakte rundvleessalade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 verse fruitsalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 
 

 garnalenspies 
 kogelbiefstuk 
 filet du chef (beenham) 
 varkenshaas 
 gemarineerde kipfilet 
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BBQ Buffetten in onze BBQ Bos (Finse Kota’s) 
 
 
 

BBQ Buffet ** (2 uur)     vanaf 10 personen € 33,95 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 
 

 opgemaakte rundvleessalade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 
 

 hamburger 
 barbecueworst  
 gemarineerde karbonade  
 varkensvlees 
 gemarineerde spies 

 
  

   Luxe BBQ Buffet *** (3 uur)    vanaf 10 personen € 41,95 p.p. 
 

 Vrij drinken (fris, bier, wijn) 
 
 Koud gedeelte bestaande uit: 
 

 opgemaakte rundvlees salade 
 opgemaakte aardappelsalade  
 opgemaakte zalmsalade  
 pastasalade 
 verse fruitsalade 
 stokbrood met kruidenboter en BBQ sausjes.  

 
Warm gedeelte bestaande uit: 
 

 garnalenspies 
 kogelbiefstuk 
 filet du chef (beenham) 
 varkenshaas 
 gemarineerde kipfilet 
  

 
 
   Super Deal 2019: Activiteit met luxe BBQ Buffet in Finse Kota (vrij drinken tijdens BBQ) 

 
   Rondvaart & luxe BBQ Buffet (min. 20 volw.)          € 49,95 p.p. 
         € 23,70 kind. t/m 12 jaar  
              
   Kano varen & luxe BBQ Buffet (min. 10 volw.)     € 49,95 p.p. 
         € 23,70 kind. t/m 12 jaar  
 
   Bamboe Challengen & luxe BBQ Buffet (min. 10 volw.)    € 49,95 p.p. 
         € 23,70 kind. t/m 12 jaar  
 
   Funbike Tour & luxe BBQ Buffet (min. 10 volw.)     € 49,95 p.p. 
  
 
 


