FOODBOOK

DIVERSE CATERING
koffie en thee ontvangst
-

€ 6,50

vers gezette koffie
luxe thee assortiment
petit fours van de Bakfiets

gebak en pastry
-

-

vers gebak
Friese Oranjekoek
koektrommel aan boord
croissant met jam of kaas
macarons

€ 4,25
€ 3,75
€ 2,75
€ 2,25
€ 3,25

voor tussendoor
-

handfruit
candybar
yoghurt met cruesli
macarons

€ 2,50
€ 1,75
€ 3,25
€ 3,25

uit onze koelkast
-

blikje frisdrank
blikje bier
fles huiswijn
fles Muier Schipperbitter
fles water

op aanvraag
- Wispe bier
- luxe wijnen per fles
- fles prosecco of cava
- fles champagne

€ 1,75
€ 1,75
€ 18,50
€ 21,50
€ 3,75

LUNCHES
broodjeslunch
-

broodje kaas
broodje ham
handfruit
melk

luxe broodjeslunch
-

€ 19,50

stokbrood met gezouten roomboter
huisgemaakte soep
pasta salade met pesto, cherry tomaat, rucola en pijnboompitjes
verse fruitsalade
verse jus d’orange
melk

luxe lunchbuffet
-

€ 17,50

2,5 luxe belegd broodje per persoon
handfruit
verse jus d’orange
melk

lunchbuffet
-

€ 9,50

€ 21,50

Turks brood met diverse harissa
gazpacho van tomaat
aardappel salade met spekjes en bieslook
water meloen salade met feta, rode ui en munt
verse fruitsalade
verse jus d’orange
melk

De bovenstaande catering is gebaseerd op een minimale bezetting van 10 personen aan
boord. Dranken niet inbegrepen bij onze borrels en diners. Deze berekenen wij achteraf op
basis van nacalculatie.

BORRELS
borrel Amsterdam
-

ossenworst
Old Amsterdam oude en jonge kaas
Amsterdamse uien
augurken
vers gebrande noten van de Notenbar

borrel Spaans
-

€ 13,75

de echte Muier Schipperbitter
vers gebrande noten van de Notenbar
kaasstengels
gedroogde worst

borrel op maat
-

€ 13,50

diverse Spaanse ham
diverse Spaanse kaas
vers gebrande noten van de Notenbar
olijven
zongedroogde tomaten

borrel Muiden
-

€ 11,75

prijs op aanvraag

zelf samengesteld in overleg
lokale bieren
ambachtelijke streekproducten

De bovenstaande catering is gebaseerd op een minimale bezetting van 10 personen aan
boord. Dranken niet inbegrepen bij onze borrels en diners. Deze berekenen wij achteraf op
basis van nacalculatie.

DINER
BBQ arrangement
-

luxe vlees en vis vanaf onze barbeque
aardappel salade met spekjes en bieslook
watermeloen salade met feta, rode ui en munt
stokbrood met zeezout boter
maïskolf van de BBQ

diner aan boord
-

€ 29,50

diverse salades
vleesgerecht
visgerecht
stokbrood met zeezoutboter

diner op maat
-

€ 36,50

uitgebreid 3 gangen diner
uitgeserveerd uit eigen keuken
zo veel mogelijk met lokale producten
seizoensmenu op aanvraag

dinerbuffet aan boord
-

€ 24,50

prijs op aanvraag

voor u samengesteld
sit down of walking
aan boord of op de wal

De bovenstaande catering is gebaseerd op een minimale bezetting van 10 personen aan
boord. Dranken niet inbegrepen bij onze borrels en diners. Deze berekenen wij achteraf op
basis van nacalculatie.

