
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cateringmogelijkheden 

Maak uw verblijf aan boord compleet 

onbezorgd. Onze gerechten zijn 

speciaal samengesteld voor uw 

verblijf aan boord: van ontvangst tot 

afsluitende borrel. 

 

Bestellingen 

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van een passend 

menu bij uw verblijf aan boord. Dit mag tegelijk met de 

reservering van het schip, maar kan ook later nog. Houd 

er rekening mee dat wij uw definitieve bestelling uiterlijk 

8 weken voor de zeiltocht nodig hebben. Er geldt geen 

minimum aantal personen, maar wel een minimale 

afname van € 525,- per dag (excl. servicekosten). 

Per gezelschap kan slechts één menu of buffet besteld 

worden. Geeft u bij de bestelling door of er eventuele 

cateringwensen zijn zoals diëten en/of vegetariërs. Het 

cateringpersoneel zal zoveel mogelijk rekening houden 

met deze speciale cateringwensen. Voor de bereiding 

van speciale wensen kunnen eventueel extra kosten 

worden berekend. Voor vegetarische gerechten worden 

geen extra kosten berekend. Het is om organisatorische 

redenen niet mogelijk om een deel van de catering 

te laten verzorgen en een deel zelf te verzorgen. Op 

sommige schepen staat u bij afname van catering een 

hut minder ter beschikking. 

 

Wijzigingen 

Bij het opnemen van uw bestelling gaan we uit van 

een minimum aantal personen. Dit aantal kan tot 

10 dagen voor uw zeiltocht naar boven worden 

bijgesteld tot het maximum aantal personen van 

het schip. 

 

Servicekosten 

Bij afname van catering worden servicekosten 

berekend. Deze kosten worden gemaakt voor het 

cateringpersoneel aan boord, het vervoer van de 

catering,  de bereiding  en  het schoonmaken van 

de keuken. 

De servicekosten bedragen per dag: 

Dagtocht € 175,00 

Buffet € 100,00 

Meerdaagse tochten € 225,00 
 

Betaling 

Nadat u de bestelling van de catering heeft 

doorgegeven ontvangt u een  overeenkomst 

met factuur voor de catering en eventueel het 

drankenarrangement. 

Een aanbetaling van 20% van het totaal bedrag 

dient  bij ondertekening  van  de overeenkomst 

te worden betaald. Het resterende bedrag 

uiterlijk 2 weken voor uw zeiltocht. 

 

Belangrijk 

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en 

inclusief BTW, tenzij anders  vermeld.  Ook  op 

de catering zijn de algemene voorwaarden van 

toepassing. 



Dagtocht arrangement I EUR 27,50 

Ontvangst met koffie/thee en oranjekoek 

Lunch met diverse belegde broodsoorten 

met diverse soorten vleeswaar, kaas, soep 

en onbeperkt koffie/thee en melk 

Worst, kaas, nootjes 

Dagtocht arrangement II EUR 38,00 

Ontvangst met prosecco en canapés met 

Franse brie, Hollandse kaassoorten, rosbief, 

gerookte zalm en rollade 

Lunch met maaltijdsoep van het seizoen en 
vers stokbrood. Onbeperkt koffie/thee en melk 
Koffie en thee met Friese oranjekoek 

Dagtocht arrangement III EUR 41,25 

Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd 

gebak 

Lunch met diverse hard en zacht belegde 

broodjes (3 broodjes p.p.) met diverse 

soorten vleeswaar, kaas, soep, salade, saté en 

vers fruit. Onbeperkt koffie/thee en melk 

Blokjes kaas/worst,   haring   op   roggebrood 

en toastjes met gerookte zalm   en 

parmaham en een kleine warme snack 

 
Dagtocht drankenarrangementen 

Hollandse bar EUR 27,50 

Hollandse bar met champagne ontvangst 

(méthode traditionelle) 

Hollandse bar uitgebreid 

met gedistilleerd 

EUR 32,50 

EUR 38,50 

 

Catering dagtochten 
Mix & match: Stel uw eigen arrangement 

samen. Combineer uw favoriete ontvangst, 

lunch, borrelhapjes en/of souper tot uw 

perfecte menu. Tip: sluit uw dag af met een 

heerlijk dinerbuffet! 

Natuurlijk mogen deze gerechten ook als 

upgrade voor meerdaagse arrangementen 

worden aangevraagd. 

 

Ontvangst 
Koffie/thee (2x) met suikerbrood  EUR 4,25 

Koffie/thee (2x) met oranjekoek EUR 4,75 

Koffie/thee (2x) met appelgebak 

met slagroom EUR 5,25 

Haring met korenwijn EUR 5,50 

Ontvangst met champagne 

(méthode traditionnelle) EUR 4,00 
 

Lunch 
Lunch I   EUR 8,75 

Stevige maaltijdsoep met stokbrood en 

kruidenboter 

Lunch II  EUR 13,50 

Soep van de dag 

Hard en zacht belegde broodjes (3 broodjes 

p.p.) met diverse soorten vleeswaar, kaas, salade 

Vers fruit 

Lunch III EUR 16,95 

Soep van de dag 

Assortiment luxe broodjes (3 broodjes p.p.) 

met diverse soorten vleeswaar en kaas, één 

soort vis, een salade 

Vers fruit 

 
Alle lunches worden geserveerd met koffie/ 

thee en melk 

Borrelgarnituren 
Blokjes oude en jonge kaas, stukjes worst 

en gemengde nootjes (5 garnituurtjes p.p.) 

EUR 4,25 

Haring met uitjes EUR 5,25 

Luxe borrelgarnituur met roggesnack belegd 

met haring, canapés belegd met gerookte 

zalm, cervelaatworst met augurk, stokbroodjes 

met kruidenboter en gehaktballetjes in pikante 

saus ( 5 garnituurtjes p.p.) EUR 8,25 

Tapasgarnituur met bijv. canapés belegd 

met pikante kaas en zalm, ciabatta met 

tapenades en kruidenboter, olijven, wraps 

met zalm, tomaatjes met tonijnsalade, 

tortillachips met salsasaus 

(5 garnituurtjes p.p.) 

EUR 12,50 

Souper 
Vleesplank met diverse soorten vlees en paté of 

Visplank met diverse soorten verse en 

gerookte vis (bijv. garnalen, paling, haring, 

zalm, etc.) 

Soep 

Saté van varkenshaas 

Stokbrood en kruidenboter 

EUR 24,50 

Buffetten 
1. Italiaans buffet „Paranzella“: 

Minestronesoep, antipasta van verschillende 

groenten  (courgette,  champignons, aubergine, 

paprika),  pastasalade, verschillende 

kaassoorten, pasta met 

ham-kaassaus, ciabatta en kruidenboter 

EUR 26,50 

 
2. Buffet „Kogge“: meloen met ham, 

Varkensmedaillons met bacon omwikkeld, 

rozemarijnaardappelen met Sour Creme, verse 

seizoengroenten, verse seizoensalade met 

dressing en als dessert citroen-roomkwark 

EUR 27,50 

3. Barbecue Buffet: (afhankelijk van de 

weersomstandigheden). Verschillende 

salades van het seizoen, 3 stukjes vlees 

per persoon (bijvoorbeeld: gemarineerde 

varkensfilet, gemarineerde kipsaté, 

barbecueworst, hamburgers), gegrilde 

groenten, 3 verschillende sauzen en 

stokbrood met tapenade en kruidenboter. 

EUR 27,50 

Aangevuld met 1 stukje vis per persoon 

(bijvoorbeeld zalmmoot, gambaspies) 

EUR 32,50 

 
4. Buffet „Craweel“ (vegetarisch): 

Tomaten-citroengrassoep   geserveerd met 

volkoren stokbrood; salade van jonge spinazie 

met chili-olijfolie-vinaigrette, pijnboompitten 

en Parmezaanse kaas; groenten-curry met 

basmatirijst en kokos; warme crêpe met 

kersenragout 

EUR 35,00 

 
5. Buffet Schoener: Lemster vissoep, 

gerookte visspecialiteiten, tonijnsalade, 

garnalensalade,   fetasalade;    rundersteak met 

tijm en rozemarijn, aardappelen, warme 

groenten; dessert ‘van het schip’ 

EUR 38,50 



 

Catering weekendtochten 
 

Welkomstsouper 

Vleesplank met diverse soorten vlees en 

paté  

of 

Kaasplank met diverse soorten Hollandse en 

Franse kaas 

Soep 

Stokbrood en kruidenboter 

EUR 24,50 

 

Ontbijt 

Diverse broodjes en broodsoorten 

Gekookt ei 

Verschillende worst- en kaassoorten 

Zoet broodbeleg 

Zondag: 

- Ontbijtbuffet met koffie/thee en jus d’orange 

- Lunch met diverse broodsoorten, divers 

beleg (kaas en vleeswaren) en een warme snack. 

Koffie/thee en melk inclusief. 

- Voor het uitschepen soep met stokbrood 

EUR 91,00 
 

Weekendarrangement 

„Tjalk“ (halfpension) 

 

 
 

Zaterdag: 

- Ontbijtbuffet met diverse broodsoorten, 

vleeswaren, kaas, ei, zoetwaren en fruit. 

Inclusief koffie/thee en jus d’orange 

 
 
 
 
 
 
 

Midweek- en weekarrangementen 

Yoghurt en muesli 

Koffie, thee, jus d’orange en melk 

 
 

 
EUR 12,50 

 

- Uitgebreide lunch met diverse broodsoorten, 

diverse broodbeleg, huzaren- en vissalade, soep 

en fruit. Inclusief koffie/thee en melk 

- Koffie/thee met wat lekkers 

Arrangement „Eenmaster“ 

Menu wordt bepaald door de kok. Inbegrepen 

zijn 3 maaltijden per dag en koffie en thee. 

Bovendien biedt u een helpende hand bij het 

Midweek Jeugdarrangement 

Ontbijtbuffet (di t/m vr) 

Lunch (ma t/m vr) 

Warme avondmaaltijd & dessert (ma t/m do) 

Weekendarrangement 
„Klipper“ (volpension) 

 
Zaterdag: 

- Ontbijtbuffet met koffie/thee en jus d’orange 

- Lunch met diverse broodsoorten, divers beleg 

(kaas en vleeswaren) en soep. Koffie/thee en melk 

inclusief. 

- Koffie/thee met wat lekkers 

- Diner met warme maaltijd en dessert (keuze 

van de kok) 

Zondag: 

- Ontbijtbuffet met diverse broodsoorten, 

vleeswaren, kaas, ei, zoetwaren en fruit. Inclusief 

koffie/thee en jus d’orange 

- Uitgebreide lunch met diverse broodsoorten, 

diverse broodbeleg, huzaren- en vissalade, 

warme snack en fruit. Inclusief koffie/thee en 

melk. 

- Voor het uitschepen soep met stokbrood 

EUR 80,00 

Dit arrangement kan uitgebreid worden 

met een buffet op zaterdagavond. Dit 

buffet is niet bij de prijs inbegrepen en 

komt bovenop de arrangementprijs. 

voorbereiden van de maaltijd, het dekken en 

afruimen van de tafels en bij het afwassen. 

Prijs p.p.p.d. EUR 39,50 
 

 
Arrangement „Tweemaster“ 

Menu wordt door de kok bepaald. Inbegrepen 

zijn 3 maaltijden per dag en koffie en thee. 

Inclusief volledige verzorging 

Prijs p.p.p.d. EUR 59,50 
 

 
Arrangement „Bezaan“ (halfpension) 

Volledige verzorging met ontbijtbuffet met 

koffie/thee en jus d’orange. Lunch met soep en 

belegde broodjes met verschillende vleeswaren en 

kaas, koffie/thee en melk. 

 
Speciaal voor jeugdgroepen tijdens 

midweektochten (ma - vr). Het menu wordt 

door de kok bepaald. De groep help mee bij het 

voorbereiden van de maaltijden, het dekken en 

afruimen van de tafels en de afwas. 

 
Voor dit arrangement berekenen wij eenmalig 

€ 675,00 voor kokskosten. 

Minimum aantal personen: 15 

prijs p.p. per midweek: 

t/m 13 jaar = EUR 76,50 

14 - 18 jaar = EUR 99,50 

Prijs p.p.p.d. EUR 33,00 



THE SEA is CALLING 

Drankenprijslijst 
U betaalt op nacalculatie per aangebroken 

fles of vat. 

Diverse frisdranken (per fles 1,5l)   EUR 4,95 

Mineraalwater (per fles 1,5l)     EUR 3,95 

Appelsap/ jus d’orange 

(per fles/pak 1,0l)  EUR 4,95 

Rode/witte en rosé wijn (per fles)  EUR 15,50 

Prosecco EUR 15,50 

Bier (per vat 30l) afhankelijk van het schip 

Alcoholvrij bier (per flesje 0,33l)  EUR 2,50 

Jenever (per fles 1,0l) EUR 27,50 

Beerenburg (per fles 1,0l) EUR 27,50 
 
 
 

 

Prijzen zijn berekend op zelfbediening 

Alleen mogelijk in combinatie met 

cateringcontracten 

Rekening wordt contant aan boord 

betaald 

Vooraf aangegeven van aantallen 

gewenst 

De exacte inhoud van de bar kan per 

schip verschillen 

Drankarrangementen 
Tijdens dag- / avondtochten 

Bier, wijn, frisdrank, sap, koffie en thee 

EUR 27,50 per persoon 

Bier, wijn, frisdrank, sap, koffie en thee 
+ gedistilleerd (Beerenburg, jonge en 
oude jenever, schippersbitter) 

EUR 38,50 per persoon 
 

Tijdens meerdaagse tochten 

Onbeperkt gebruik maken van het 
drankenarrangement: Bier, wijn, frisdrank, sap, 
koffie en thee 

 
24 uur EUR 38,50 per persoon 
weekend EUR 75,00 per persoon 

Bier, wijn, frisdrank, sap, koffie en thee + 
gedistilleerd (Beerenburg, jonge en oude 
jenever, schippersbitter) 

 
24 uur EUR 45,00 per persoon 

weekend EUR 86,00 per persoon 
 

De exacte inhoud van de bar kan per 
schip verschillen. Overige dranken zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De 

non-alcoholische drankjes zijn belast met 9% 

BTW, de alcoholische drankjes met 21% BTW. 
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