
DRANKEN 

Frisdranken en sappen v.a. 2,10 
Cola, Cola Light, Bitter lemon, Tonic, 
Spa Reine, Spa Barisart, Jus d’orange 

APERITIEF 

Rode port 3,50  
Droge of Medium sherry 3,50  
Kir Royale 7,15 

BIER 

Vaasje van de tap 2,25 
fles/blik 2,50 

GEDISTILLEERD 

Jonge of Oude Jenever 2,95 
Vodka, Campari, Tequila, Gin, 
Rum Bacardi wit,4,90 
Whiskey JW red 4,90 

HUISWIJNEN  

Standaard aan boord 
Grand Toque (Wit, Rood, Rose) 19,50 
Streek: Cotes du Luberon 
zie alternatief huiswijnen 

WHISKEY 

Johnnie Walker Red 4,90 
Chivas Regal 12jr  

SPECIALE WIJNEN 
In samenwerking met onze wijn leverancier hebben wij 
een uitgebreid wijnlijst waaruit u kunt kiezen. 
Graag uw bestelling ruim voor de vaartocht aan ons 
doorgeven. zie wijnlijst. 

DIGESTIEF 

Cognac, Amaretto 4,85 
Cointreau, Grand Marnier 4,85 

MOUSSERENDE WIJN 

Fles Cava 33,- 
Fles Prosecco 27,- 

CHAMPAGNE 

Fles Moët & Chandon 59,00 
voor meer keuze mogelijkheden 
zie champagnelijst 

KOFFIE EN THEE 

Koffie en thee onbeperkt 4,60 pp 
Koffie/thee per kan 14,25 
Cafe Complet 7,95 pp 
(met bonbons en roomboter koekjes) 

CHAMPAGNOISE 

Fles Veuve Amiot 27,00 

PROSSECO 
Prosecco delle Venezie 27,00 

DRANK ARRANGEMENTEN 
Hollandse bar arrangement 9,60 per persoon per uur 
onbeperkt bier, fris, wijn, koffie en thee  
Internationale bar arrangement 11,50 per pers. per uur 
onbeperkt bier, fris, wijn, sterke dranken, koffie en thee 

DRANKEN 
MEENEMEN 
Het is niet nodig/toegestaan 
eigen dranken mee te nemen, 
behalve op de sloepen. Al onze 
schepen beschikken over een 
volledige scheepsbar. In 
bijzondere gevallen wordt een 
uitzondering gemaakt voor bijv. 
speciale wijnen/champagne etc. 
Hiervoor wordt kurkgeld in 
rekening gebracht. Wij 
verzoeken u dit vooraf te 
bespreken met onze k. 

  



Huiswijnen    

(standaard aan boord) 

 
Grand Toque Rouge  
diep rode kleur en een elegante reuk van 
cassis en bramen. In de smaak, die kruidig is, 
vindt de kritische proever elegantie en 
evenwicht, rijpe tanines zorgen voor een 
aangename weerstand. Grand Toque Blanc 
een mooie goudgele kleur met groene 
schittering, terwijl in de smaak fruitige 
aromatische tonen gewaar worden met een 
fijne lange nasmaak. 
Grand Toque Rosé 
dit product is afkomstig van dezelfde druiven 
als die gebruikt worden voor de rode wijn. 
Ook als aperitief is deze wijn vanwege z’n 
milde karakter zeer 
geschikt.                                              
Streek: Cotes du Luberon  

€19,50 

 
(vooraf te bestellen) 
 
Viljoensdrift Cabernet Sauvignon  
waarvan de kleur donker rood is, de smaak 
kruidig en de afdronk een volle stevige wijn 
verraad.  
River Grandeur Chenin Blanc  
met z’n goudgele kleur, citrusachtige neus en 
fijne sappige afdronk  

 

€22,50 

Wijnen op bestelling: 
 
Graag uw bestelling een paar dagen voor de 
vaartocht aan ons door te geven. 
Overgebleven wijnen kunt u na de vaartocht 
meenemen of op een later tijdstip  
bij ons op kantoor ophalen. Wijnen zijn alleen 
per doos (6 flessen) te bestellen en excl.BTW 

  

 
Witte wijn 

 

Domaine des Souterrains Sauvignon 
Blanc                                
Streek: Touraine Frankrijk  
Mooie frisse strakke stijl met in de geur hints 
van citrus.  
Past goed als aperitiefwijn maar ook lekker bij 
vis en fruits de mer. 

€19,50 

Carnaval Limoux Terre 
Océanique                                               
Streek: Limoux Languedoc  
Geuren van exotisch fruit, mineraal.  
De druiven zijn met de hand geplukt en in 
Tronçais eiken vergist  

€20,50



en opgevoed, dit geeft een evenwichtige wijn 
met een lange afdronk 

Bucci Verdicchio Classico Dei Castelli di 
Jesi                               
Streek: Marche Italië  
De hand geplukte Verdicchio-druiven van de 
beste kwaliteit  
geven een geparfumeerde, complexe wijn met 
in de neus florale  
en fruitige impressies.  

€28,50 

Pommier Petit 
Chablis                                                           
          
Streek: Chablis Frankrijk 
Deze mineralige wijn van de chardonnay-druif 
heeft in de neus  
geuren van appel,citrus en amandel.  
De smaak is lekker strakdroog. 88 pts Robert 
Parker.  

€ 26,- 

 
Rosé 

 

Villa Sandi Pinot 
Grigio                                                                  
Streek: Veneto Italië  
Door de schillen van de druiven mee te laten 
gisten krijgt men  
een licht rosé gekleurde wijn die wel de 
kenmerken heeft van de  
“witte” Pinot Grigio. Lekker kruidig en vol van 
smaak, heerlijk  
als aperitief-wijn maar ook geschikt bij kruidig 
eten. 

€ 26,- 

Rosada, Rueda, 2007 
                                                                                  
          
Streek: Veneto Italië  
Door de schillen van de druiven mee te laten 
gisten krijgt men een  
licht rose gekleurde wijn die wel de 
kenmerken heeft van de  
“witte” Pinot Grigio. Lekker kruidig en vol van 
smaak, heerlijk als  
aperitief-wijn maar ook geschikt bij kruidig 
eten. 

€ 21,- 

 
Rode Wijn 

 

Com. De Telmo Rodriguez 
Gazur                                                 
Streek: Ribera del Duero Spanje  
De gebruikte druiven soort is de Tinto Roriz 
wat een kloon is van  
de bekende Tempranillo druif. De wijn is vol 
en kruid en  
heeft een lange afdronk.  

€ 26,- 

Napier Cabernet 
Sauvignon                                                           
Streek: Wellington Kaapprovincie Zuid Afrika  

€22,50 



Dit wijnhuis in Wellington maakt wijn op de 
Europese manier,  
dit resulteert er dan ook in dat 95% van de 
wijnen wordt geëxporteerd.  
Volle krachtige wijn in de “Bordeaux”stijl met 
tonen van cederhout en cassis.  
Mooie lange afdronk.  

Carnaval Pinot Noir Terre 
Océanique                                           
Streek: Languedoc Frankrijk  
Heerlijke volle Pinot Noir uit het zuiden van 
Frankrijk met in de geur rood fruit  
en een ook iets boerse geur. Volle smaak en 
een lange afdronk.  

€28,50 

Chateau Carignan Premier Côte de 
Bordeaux                             
Streek: Premier Côte de Bordeaux Frankrijk  
Dit gebied ligt op de rechter oever tegenover 
de stad Bordeaux.  
De wijn is een assemblage van 60% Merlot, 
20% Cabernet Sauvignon  
en 20% Cabernet Franc.  
In de geur vindt je iets terug van bramen en 
hout en de smaak  
is vol en krachtig met een goede balans en een 
lange afdronk. 

€43,50 

 
Dessertwijnen 

 

Moscato d’Asti, 
Italië                                                                

€ 19,- 

MR 2007, Spanje  €28,50 

Mandolas Tokaij Furmint Oremus, Hongarije 
2003   

€28,50 

Château Loupiac 2003, Frankrijk €47,85 

Bortoli Black Noble, Australië  €47,85 

 
Champagnes 

 

Christian Senez Cuvée Angelique 
brut                                          
Christian Senez Cuvée Angelique brut (52% 
Pinot Noir, 48% Chardonnay). 
Frisse strakke stijl die uitermate geschikt is als 
aperitief.  
In de geur hints van appel en citrus.  

€ 61,- 

Christian Senez rosé 
brut                                                                
Christian Senez rosé brut (82% PN, 18% 
Chard.). 
Frisse fruitige champagne waar het grote 
aandeel Pinot Noir  
goed te proeven is.  

€ 66,- 

De Venoge Demi 
sec                                                                        
De Venoge Demi sec (50% PN, 25% Pinot 
Meunier, 25% Chard.).  
Deze champagne is door het hogere 

€ 72- 



zoetgehalte een goede  
begeleider voor nagerechten. Fris en fruitig.  

De Venoge blanc de 
noir                                                                 
De Venoge blanc de noir (80% PN, 20% PM).  
Dit is een volle champagne van alleen de 
blauwe druivensoorten.  
Past goed bij het diner.  

€ 72,- 

Taittinger reserve 
brut                                                                    
Taittinger reserve brut (42% PN, 20% PM, 
38% Chard.). 
Dit is een van de oudste champagne huizen.  
Fruitig en vol is de neus en smaak.  

€ 62,- 

Taittinger Comte de 
Champagne                                                   
Taittinger Comtes de Champagne (100% 
Chard.)  
De stijl is moelleux en exotisch. Een mooie 
volle champagne  
die tot de top in de Champagne mag worden 
gerekend.  

€ 180,- 

Veuve Cliquot Grande Dame 
1996                              
Veuve Cliquot Ponsardin Grande Dame (62 5, 
PN, 38% Chard)  
Delicaat en elegant met een rijke smaak.  

€200,- 

Dom Perignon 2000 
                                                                       
Dom Perignon 1998 ( 50% PN, 50% Chard)  
In de neus hints van perzik, citroen en wat 
vanille. Een rijke champagne  

€200,- 

  

  

 

 


