1.)

Ontbijtvaart

1.1) Alle Hens aan dek Ontbijtbuffet
In buffetvorm staan schalen met jonge en belegen kaas, schalen met luxe vleeswaren,
yoghurt & cereals, diverse soorten confiture, honing & roomboter, croissant (1 p.p.) en diverse
broodjes (2 p.p), Chipolataworstje, roerei & bacon, melk & jus d’orange staan voor u klaar.
Op uw tafel staat de koffie/thee voor u klaar.
Duur: 1,5 uur inclusief bediening , af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

2.)

€ 35,00

Lunchvaarten

2.1) English High Tea du Chef
Op z’n Ascot’s snoepen van muffins, scones met confiture, luxe petit fours,
diverse hartige ‘fingers’ sandwiches & Tramazini’s (1 p.p.) met tonijn,
mortadella, morzarrela-tomaat
Op uw tafel staat de koffie & thee voor u klaar
Duur: 2 uur inclusief bediening , af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs volwassenen

€ 36,00

2.2) Knapzak
Gezellig voor op een 1 uurs rondvaart, museumboot of op een privéboot.
De lunchbox is gevuld met:
1 waldkornbol met verse achterham & 1 Italiaanse
bol met jonge Hollandse kaas, beide met roomboter, 1 energiereep, vers handfruit &
een beker halfvolle melk
Prijs per persoon

€ 12,00

2.3) Schippers koffie-uurtje
In buffetvorm treft u Koffiebroodjes, muffins, brownies &
Tramazini’s (1 p.p.) met tonijn, Mortadella, Mozarella-tomaat & warme chocolademelk.
Op tafel staat de koffie & thee voor u klaar
Duur: 2 uur inclusief bediening , af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 29,50

2.4) Tussen wal & schip Lunchbuffet
We beginnen met een uitgeserveerde Soep van de Dag.
De traditionele koffietafel bestaat uit: diverse luxe broodjes, vleeswarenplateau
varié, gesneden jonge & belegen kaas, romige aardappelsalade, rijkgevulde
zalmsalade, gerookte heilbot, provençaalse omelet, Franse confiture & roomboter,
(karne) melk & jus d’orange.
Op tafel staat de koffie & thee voor u klaar
Duur: 2 uur inclusief bediening , af & aan Centraal Station, vanaf VIP Lounge
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen.
Prijs per persoon

€ 39,50

2.5) Da Vinci All inn Lunch
Een overheerlijk Italiaans 3 gangen keuze lunch met prosecco ontvangst (plateau) en
onbeperkt Hollandsebar (bier, wijn & fris). Alle gangen worden uitgeserveerd.
Minestrone soep met een italiaanse soepstengel
***
Penne a larabiata – getomateerde saus met paprika & diverse kruiden
of
Pene Putanesca – getomateerde saus met anjovis & kappertjes
of
Pene Bolognaise – getomateerde saus met rundergehakt
***
Kaneelbavarios geserveerd in een delfts blauw bakje (als souvenir gratis mee te nemen)
Duur: 2 uur inclusief bediening,af & aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Half uur verlenging mogelijk met koffie/thee en digestieven voor € 14,00 p.p
Prijs per persoon

€ 45,00

2.6) Winterse All inn Lunch
Een smakelijke winterse 3 gangen lunch met glühwein ontvangst (hotpot) en
onbeperkt Hollandsebar (bier, wijn & fris). Alle gangen worden uitgeserveerd.
Snert-erwtensoep met rookworst & roggebrood met katespek
Broodje Reypenaer oude kaas V.S.O.P.
Appeltaart met slagroom
Duur: 2 uur inclusief bediening, af & aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Half uur verlenging mogelijk met koffie/thee en digestieven voor € 14,00 p.p
Prijs volwassenen per persoon

€ 33,50

3.)

Borrelen aan boord

3.1) Borrelvaart Michiel de Ruiter
Een 2 uur durende borrelvaart met Indische gehaktballetjes, oude Hollandse kaas, stukjes
haring, leverworst & Amsterdams zuur. Indien u minder tijd heeft en toch wilt borrelen, dan
kunt u kiezen voor een vaart van 1 uur of 1,5 uur.
Inclusief onbeperkt Hollandsebar, bediening, af & aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge & te
boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon voor 2 uur

€ 32,00

Prijs per persoon voor 1 ½ uur

€ 27,50

Prijs per persoon voor 1 uur

€ 22.50

3.2) Borrelvaart Colombus
Een 2 uur durende borrelvaart met Kir ontvangst op plateau bij binnenkomst.
Verder jonge Hollandse kaas, komijnekaas, borrelnootjes, mozzarella spiesjes, leverworst &
Amsterdams zuur. Inclusief onbeperkt Hollandsebar, bediening, af & aan vanaf Centraal
Station, VIP Lounge & te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 35,00

3.3) Borrelvaart James Cook
Een 2 uur durende borrelvaart met Schippersbitter en osseworst ontvangst op plateau bij
binnenkomst. Verder jonge Hollandse kaas, komijnekaas, Japanse nootjes, gemarineerde
kipkluifjes, leverworst & Amsterdams zuur. Inclusief onbeperkt Hollandsebar bediening, af &
aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge & te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 37,50

4.)

Romantisch Dineren

4.1) Dinner Cruise All inn
Beleef tijdens een 2 uur durende 4 gangen Dinner met Kir ontvangst op plateau &
onbeperkt Hollandsebar aan boord een onvergetelijke avond uit.
Salade met gerookte forel en een Frambose vinaigrette &
2 vers afgebakken broodjes p.p. & roomboter
***
Thaise groentensoep, met taugé en cocosmelk
***
Op het vel gebakken zeebaars met een Hollandse saus met een stampotje van Venkel
en Rucola
of
Gevulde parelhoenbout met een portsaus & druifjes met een stampotje van
Venkel en Rucola
of
Lasagna van aubergine met crème fraîche en basilicum
***
Een zomerse bessenbavaroise in een Delftsblauw potje (als souvenier gratis mee te nemen)
Koffie & thee
Note: Gelieve de keuze voor het hoofdgerecht vooraf door geven aan
de reserveringsafdeling.
Duur: 2 uur inclusief bediening, af & aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge
& te boeken voor individuelen en voor groepen.
Afvaarttijd hoogseizoen 19-03-2009 t/m 26-10-2009: Dagelijks om 19:30 uur
Afvaarttijd laagseizoen 27-10-2009 t/m 18-03-2010: Dinsdag t/m zaterdag om 19:00 uur
Prijs volwassenen per persoon

€ 69,50

Prijs kinderen per persoon

€ 45,00

Kindermenu:
Tomatensoep met soepstengel & kleurplaat
***
Pizza of pannekoeken of kinderhamburger
***
Gevulde Cartoonbeker

4.2) Italiaans Buffet All inn
Heerlijk 2,5 uur tafelen met traditionele Italiaanse warme en koude gerechten met
een prosecco ontvangst op plateau & onbeperkt Hollandsebar.
Op uw tafel staan de Toscaanse truffeltapenade & de diverse broodjes & de kruidenboter
voor u klaar.
Om in de Italiaanse sferen te komen serveren wij u één spies van Parmaham met meloen
& één crostinni met zalmsalade
Het buffet bestaat uit: Salade caprese, tomaat, mozzarella en basilicum, Artichokken in
olijfolie met verse kruiden, Gekonfijte groente in een marinade van balsamicoazijn
Vegetarische pastasalade, Tortelinni met Bolognaisesaus, Lasagna a la crema &
Vitello Tonato.
Als dessert serveren wij u een bavaroise de Limone
Koffie & thee met een glaasje amaretto
Duur: 2,5 uur inclusief bediening, af & aan vanaf Centraal Station, VIP Lounge,
& te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 65,00

4.3) Spaanse Tapas vaart All inn
Heerlijk 2,5 uur tafelen met traditionele Spaanse warme en koude gerechten met een cava
ontvangst op plateau & onbeperkt Hollandsebar
Op uw tafel staan de Manchegokaas gemarineerd in Olijfolie & kruiden
olijven, paprika, stokbrood, tapenade & kruidenboter voor u klaar.
Om in de Spaanse sferen te komen serveren wij u één spies van geroosterde paprika’s
Het buffet bestaat uit: Tortilla's (Spaanse aardappelomelet ), Chorizo en Pata Negra ham
Alino de atun (Tonijnsalade), Boquerones en Vinagre (Ansjovis in azijnmarinade),
Albondigas (Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus), Geroosterde kippenvleugeltjes
in knoflookboter & Gamba’s a la Plancha met citroen en knoflook
Als dessert serveren wij u een Crema Catalana - Catalaanse crême Brulé met zeste van
met sinaasappelen
Koffie & thee met een likeurtje
Duur: 2,5 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge
& te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 62,00

4.4) Indonesisch buffet All inn
Een zeer complete rijsttafel met onbeperkt Hollandsebar.
De gerechten van deze rijsttafel ligt meer aan de milde kant. Hij omvat 2 basisgerechten,
4 vleesgerechten en 3 vegetarische gerechten.
Het buffet bestaat uit:
Nasi Nasi Putih (Witte rijst),Nasi Kuning (Gele rijst bereid in cocos),
Ayam Kerrie (Kipfilet in kerriesaus), Ayam Kecap (Kipfilet in zoete uien-sojasaus),
Daging Rendang (Gestoofde Rundervlees in cocossaus), Sate Ayam (kipsate met pindasaus)
Tahu Telor (Tahu in Ei omelette in zoetige saus), Sambal Goreng Boontjes (Sperzieboontjes
In lichtpikante saus), Sambal Goreng Telor (Ei in middelpikante saus), Borrelkroepoek,
(Garnalen kroepoek), Atjar Tjampoer (Indonesische koolsalade in zure sap),
Serundeng (Gebrande cocos met pinda's), Bawang Goreng (Gebakken uitjes),
Sambal Badjak (Sambal van eigen keuken), Satesaus & Gado Gado
(Indonesische groentesalade in pindasaus)
Als dessert serveren wij u spekkoek met koffie & thee
Duur: 2,5 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
& te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 63,00

4.5) Sushi & Sashimi All inn
Een 2 uur durende Japanse vaart met een sake ontvangst op plateau & onbeperkt
Hollandsebar.
Tijdens de vaart serveren wij u het volgende;
Een traditionele misosoep met tofu & zeewier & lente-ui.
Vervolgens serveren wij u gemarineerde gember, pittige tonijn met koriander en lente-ui,
zalm met komkommer & lenteuitjes & een beetje mayonaise, yakitorispiesjes,
Sashimi met gambas
Als dessert serveren wij u een vers fruitspies van het seizoen
Duur: 2 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
& te boeken vanaf 20 betalende personen
Half uur verlenging mogelijk met koffie/thee en digestieven voor € 14,00 p.p
Prijs per persoon

€ 59,00

4.6) Bio Bio Dinner
Een 2 uur durende biologische vaart met 3 gangen dinner, allen uit de biologische keuken
Aan boord diverse verse groentesappen
***
Biologisch kalfsbrood met verse tuinkruiden, Pastinaak en Oerwortel
en gebakken Roseval aardappelen.
of
Biologische Schartongfilet met, witlof en venkel en Roseval aardappelen
of
Gegrilde courgette en fettakaas en Roseval aardappelen
of
Salade met gegrilde Provensaalse groenten.
***
Hang-op met seizoensfruit
Note: Gelieve de keuze voor het hoofdgerecht vooraf door geven aan de reserveringsafdeling.
Duur: 2 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
& te boeken vanaf 20 betalende personen
Prijs per persoon

€ 67,00

5.)

Business Boat Charter

5.1) Stan Huygens (Seizoen gebonden)
Een zeer luxe 3 uur durende vaart op de “limousine van de Amsterdamse waterwegen”
met Kir ontvangst & onbeperkt Hollandsebar. Alle gangen worden uitgeserveerd.
Asperge roomsoep met groene en witte asperges
***
Diverse Franse charcuterie en huisgemaakte paté
of
Toast met rillete van diverse Noordzeevis
***
Dorade Royal met Venkel en puree van aardappel en Meiknolletjes
of
Piepkuiken met Morielle saus, Worteltjes en Broccoli-gratin
of
Assortiment van kleine gevulde Provencaalse groente
***
Kaasassortiment
of
chocoladetaart met goudse Kaapbessencoulie
Koffie & thee
Note: Gelieve uw keuze voor de gerechten vooraf door geven aan de reserveringsafdeling.
Duur: 3 uur inclusief bediening, gastvrouw/heer, af & aan vanaf Centraal Station,
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen
Onze vinoloog adviseert het volgende wijnarrangement, deze is additioneel voor een meerprijs
bij te boeken.
Het wijnarragement 1 glas per gerecht bestaat uit de volgende wijnen:
Proseco, Chileense Chardonay, Sauvignon de Touraine, Première Cote de Bordeaux
& Muscat de Rivesalte
Prijs per persoon

€ 105,00

Wijnarrangement prijs per persoon

€ 25,00

TIP:
Wijnproeverij aan boord van de Business Boat Charter vanaf € 75,00 per persoon, exclusief
boothuur & équipe

5.2) Op maat gemaakt
Door onze eigen chek-kok & zijn équipe exclusieve catering op maat?
Ontbijt, lunch, diner of borrel, zakelijk of privé wij verzorgen alles in overleg en op maat. Wij
doen alles om uw wensen en verwachtingen te realiseren en u en uw gasten optimaal te laten
genieten. Onze chef-kok & équipe staan voor u klaar.

6.)

Overige producten met catering

6.1) Redlight Candlelight Cruise
Vaar door het oudste en meest besproken deel van Amsterdam en geniet van een
2 uur durende rondvaart onder het genot van een glaasje rode/witte wijn, ijswater &
jus d'orange. Tevens kunt u genieten van onbeperkt assortiment aan nootjes en
Hollandse kaas. Onder begeleiding van onze gids wandelt u gedurende 20 minuten
over de Amsterdamse Wallen & proeft u gratis een jenevertje in de lokale pub.
Deze vaart is inclusief een meertalige gids/gastvrouw/gastheer
Afvaarttijd hoogseizoen 19-03-2009 t/m 26-10-2009 : dagelijks 20:30 uur
Afvaarttijd laagseizoen 27-10-2009 t/m 18-03-2010: dinsdag t/m zaterdag om 20:00 uur
Duur: 2 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
& te boeken voor individuelen en voor groepen
Prijs volwassenen per persoon

€ 29,50

Prijs kinderen per persoon

€ 17,00

6.2) Running Dinner I
Varen door de mooiste grachten van Amsterdam inclusief Hollandsebar aan boord
& eten in de lekkerste restaurants? Dat kan met een Running Dinner

Programma:
19.00 uur
19.45 uur
20.30 uur
21.00 uur
22.15 uur
23.00 uur

Inschepen bij Centraal Station. Een Schippersbittertje & Amsterdams
garnituur wordt u aangeboden.
Van boord bij het eerste restaurant voor het voorgerecht.
Transfer per luxe rondvaartboot.
Van boord bij het tweede restaurant voor het hoofdgerecht.
Weer aan boord voor het Dessert, waar u en Crème brûlée met koffie & thee
geserveerd krijgt
Ontschepen bij Centraal Station.

Deelnemende restaurants:
Restaurant De Brakke Grond, Restaurant Sluizer, Restaurant Kelderhof
Restaurant Odeon & Restaurant De Oesterbar
Duur: 4 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven dranken aan boord, menu's in de restaurants en het dessert aan boord & te
boeken vanaf 20 betalende personen. Exclusief overige genuttigde dranken in het restaurant,
deze genuttigde dranken daar ter plaatste af rekenen.
Prijs per persoon

€ 90,00

6.3) Running Dinner II
Varen door de mooiste grachten van Amsterdam inclusief Hollandsebar aan boord
& hoofdgerecht eten in het restaurant naar keuze? Dat kan met een Running Dinner II

Programma:
19.00 uur

19.45 uur
21.00 uur
22.00 uur

Inschepen bij Centraal Station. Ontvangst met een Schippersbittertje, gevolgd
door voorgerecht aan boord.
Keuze uit:
Salade met gerookte forel en een Frambose vinaigrette
of
Thaise groentensoep, met taugé en cocosmelk
Gasten van boord bij restaurant naar keuze voor het hoofdgerecht
Weer aan boord voor het Dessert, waar u en Crème brûlée met koffie & thee
geserveerd krijgt
Gasten van boord, einde van het programma

Deelnemende restaurants:
Restaurant De Brakke Grond, Restaurant Sluizer, Restaurant Kelderhof, Restaurant Odeon &
Restaurant De Oesterbar
Duur: 3,0 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,
de beschreven gerechten & Hollandse bar aan boord, menu's in de restaurants & te boeken
vanaf 20 betalende personen. Exclusief overige genuttigde dranken in het restaurant,
deze genuttige dranken daar ter plaatste af rekenen.
Prijs per persoon

€ 95,00

6.4) Literary Cruise
Elke 3e zondag van de maand kunt u genieten van ons Literair vaararrangement
in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze verzorgt een literaire
gastlezer/lezeres aan boord.
Duur: 2 uur inclusief af & aan Centraal Station, VIP Lounge
onbeperkt koffie/thee, een plakje cake op tafel & gids.
Prijs volwassenen per persoon

€ 22,50

Prijs kinderen per persoon

€ 17,50

6.5) Architecture Cruise
ste

Deze rondvaart vertrekt elke 1 zondag van de maand en laat u onder het genot van een
kopje koffie of thee met een plakje cake, kennis maken met de mooiste en interessantste
moderne architectuur die Amsterdam te bieden heeft.
Duur: 2 uur inclusief af & aan Centraal Station, VIP Lounge
onbeperkt koffie/thee, een plakje cake op tafel & gids.

Prijs volwassenen per persoon

€ 22,50

Prijs kinderen per persoon

€ 17,50

7.0) Drankenlijst
7.1) Drankenassortiment Rondvaartboten
Frisdrank (blikjes):
• Fanta Orange
• Coca Cola*
• Coca Cola light*
• 7-up*
• Tonic
• Cassis
• Bitter lemon
• Sourcy blauw / Sourcy Rood*
• Jus d’orange*
• Appelsap *

€ 1.60

Bier:
Heineken

€ 1.90

Wijn :
Huiswijn rood fles
Huiswijn wit fles

€ 2.50
€ 15.00
€ 15.00

Champagnes:
Champagne Moët & Chandon
Champenoise St. Martin
Kir
Kir Royal

€ 57.00
€ 30.00
€ 5.90
€ 9.20

Gedistilleerd:
• Port / Sherry / Vermouth
• Whisky
• Cognac
• Jonge/oude jenever
• Campari
• Diverse binnenlands gedistilleerd
• Diverse buitenlands gedistilleerd
• Diverse likeuren

€
€
€
€
€
€
€
€

2.00
3.50
4.00
2.00
2.00
2.00
4.00
3.50

Overig:
Koffie en thee onbeperkt
Koffie en thee onbeperkt & cake
Koffie en thee onbeperkt & gebak
Onbeperkt Hollandsebar
(bier, rode/witte wijn & frisdranken met ster*)

€
€
€
€

3.50 p.p voor 2 uur
4.50 p.p
6.00 p.p
7.50 p.p. per uur

€ 1.70
€ 1.70

Note: exclusief boothuur,ober(s) en gidsservice
(Per 15 passagiers 1 ober)

7.2) Drankassortiment Business Boat Charter
Frisdrank (flesjes):
• Fanta - sisi
• Cola
• Cola light
• 7-up
• Tonic
• Cassis
• Bitter lemon
• Sinaasappelsap
• Sourcy blauw / Sourcy Rood
• Jus d’orange
• Appelsap

€ 1.90

Bier:
• Heineken flesjes

€ 2.05

€ 2.15
€ 2.15

Wijn :
• Huiswijn rood per fles
€ 20.10
• Huiswijn wit per fles
€ 20.10
• Chileense Chardonay per fles
€ 27.50
• Sauvignon de Touraine per fles
€ 32.50
• Première Cote de Bordeaux per fles€ 36.00
• Muscat de Rivesalte per fles
€ 19.50
Champagnes:
• Champagne Moët & Chandon
• Champenoise St. Martin
• Kir
• Kir Royal

€ 57.00
€ 30.00
€ 5.90
€ 9,20

Gedistilleerd:
• Port / Sherry / Vermouth
• Whisky
• Cognac
• Jonge/oude jenever
• Campari
• Diverse binnenlands gedistilleerd
• Diverse buitenlands gedistilleerd
• Diverse likeuren

€
€
€
€
€
€
€
€

3.50
5.90
5.90
2.60
3.50
3.50
4.50
4.50

*Note: exclusief boothuur,ober(s) en gidsservice
(Per 15 passagiers 1 ober)
Prijzen zijn exclusief BTW.

