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Al onze buffetten kunnen naar wens (tegen meerprĳs) worden
aangepast.

Extra drankjes uit de Hollandse bar, koffie thee etc zĳn tegen
meerprĳs verkrĳgbaar.

MEI 2023
Let op! Onze prĳslĳst is slechts een indicatie.
Door sterk stĳgende prĳzen van brandstof en inkoop catering
kan het zĳn dat de prĳs afwĳkt van de actuele prĳs.
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P.P.
€ 18,60

M.p.s, "Tim Cloud" ( vanaf 25 pers )
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

25-30 € 59,50 € 73,50 € 85,00 € 96,50
31-40 € 51,50 € 61,50 € 70,50 € 79,00
41-50 € 47,00 € 55,50 € 62,50 € 70,00
51-60 € 44,00 € 51,50 € 57,50 € 64,00
61-65 € 41,50 € 48,00 € 53,00 € 58,50

Prĳzen per persoon.

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5 % korting op totale catering in de prĳzen verwerkt.

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

• Onbeperkt koffie / thee
• 3 Engelse “finger sandwiches” p.p. met divers beleg
• Brownie
• Mini muffin (vanille, chocolade met aardbei)
• Dessert glaasjes assorti
• High Tea assorti Monaco
• Mini eclair banaan
• Bonbons hazelnoot of kersenlikeurvulling
• Hartige kaaskoekjes
• Scones met whipped cream en marmelade

Arrangement High Tea (min. 25 personen)
• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Ontvangst met koffie / thee en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
• High Tea
• ca. 30 min voor aankomst afstapplaats koffie / thee met koekje of chocolaatje

Glutenvrĳ extra bĳ te bestellen zie blad 20

High Tea (min. 2 pers.) (min. 25 pers. - max. 65 pers.)
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M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

25-30 € 67,00 € 78,50 € 90,00 € 125,00
31-40 € 55,00 € 64,00 € 72,50 € 98,50
41-50 € 49,00 € 56,00 € 63,50 € 85,50
51-60 € 45,00 € 51,50 € 57,50 € 76,50
61-65 € 41,50 € 46,50 € 52,00 € 68,50

€ 11,75

P.P.

Prĳzen per persoon.

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5 % korting op totale catering in de prĳzen verwerkt.

• Wit bolletje ham
• Bruin bolletje kaas
• Rozĳnenbol
• Vruchtenyoghurt

• Gedurende de lunch 2 consumpties keuze uit: koffie, thee, melk of karnemelk*
* Indien voorradig)

• Extra bĳ te bestellen zie blad 14

Arrangement Bootlunch

• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Ontvangst met koffie / thee en 1 x appelgebak
• Bootlunch
• 1 consumptie uit Hollandse scheepsbar
• ca. 30 min voor aankomst afstapplaats koffie of thee met koekje of chocolaatje

Extra te bestellen: zie blad 15

Glutenvrĳ extra bĳ te bestellen zie blad 20

Bootlunch (min. 25 pers. - max. 65 pers.)



5Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

€ 17,25

P.P.

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

15-20 € 91,50 € 107,50 € 123,00 € 170,50
21-30 € 72,00 € 83,50 € 95,00 € 130,00
31-40 € 60,00 € 69,00 € 77,50 € 103,50
41-50 € 54,00 € 61,00 € 68,50 € 90,00
51-60 € 50,00 € 56,00 € 62,50 € 81,50
61-70 € 46,00 € 51,50 € 57,00 € 73,50

Prĳzen per persoon.

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5 % korting op totale catering in de prĳzen verwerkt.

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Luxe Broodjes (min. 15 pers. - max. 65 pers.)

• Belegde broodjes, of witte en bruine broodjes (2 p.p.)
• Oude / jonge kaas.
• Ham, rosbief, parmaham, ossenworst,
• Zalm, krab salade,
• Brie, mozzarella met tomaat,
• Gekookt ei
• Vers handfruit 1 p.p.
• Gedurende de lunch 2 consumpties keuze uit: koffie, thee, melk of karnemelk*

(* indien voorradig)

Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Arrangement Luxe Broodjes

• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Ontvangst met 2 x koffie en 1 x appelgebak of Prosecco met zoutjes arrangement.
• Luxe Broodjes Lunch
• 1 consumptie uit Hollandse scheepsbar
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€ 16,70

P.P.

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt!
M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

25-30 € 71,50 € 83,00 € 94,50 € 129,50
31-40 € 59,50 € 68,00 € 77,00 € 103,00
41-50 € 53,50 € 60,50 € 68,00 € 89,50
51-60 € 49,50 € 55,50 € 62,00 € 81,00
61-65 € 45,50 € 51,00 € 56,50 € 73,00

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Koffietafel ‘Gunterstein’ (min. 25 pers. - max. 65 pers.)

Prĳzen per persoon.

Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Aan tafel geserveerd p.p. € 2,00

Arrangement in buffetvorm Koffietafel ‘Gunterstein’
• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Ontvangst met koffie / thee en 1 x appelgebak
• Koffietafel ‘Gunterstein’
• 1 consumptie uit Hollandse scheepsbar
• ca. 30 min voor aankomst afstapplaats koffie met koekje of chocolaatje.

Koffietafel ‘Gunterstein’ (in buffetvorm)
Soep van de dag
De broodjes:
Bruin en wit brood, rozĳnenbrood, diverse zachte bruine en witte broodjes
Het beleg:
Roomboter
Oude, jonge en komĳnekaas, min. drie soorten vleeswaren, hagelslag, jam, pindakaas etc.
Vers fruit 1 p.p.
Gedurende de koffietafel 2 consumpties keuze uit: koffie of thee, melk of karnemelk* (* indien voorradig)
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€ 22,65

P.P.

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

25-30 € 63,00 € 77,00 € 88,50 € 100,00
31-40 € 54,50 € 65,00 € 73,50 € 82,50
41-50 € 50,00 € 58,50 € 66,00 € 73,50
51-60 € 47,00 € 54,50 € 61,00 € 67,50
61-65 € 44,50 € 51,00 € 56,50 € 62,00

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt!

Lunchbuffet ‘Nyenrode’ (min. 25 pers. - max. 65 pers.)

• Diverse luxe broodsoorten
• Wit en bruin brood & wit en bruin bollen
• Roomboter
• Rozĳnenbrood
• Waldorfsalade
• Zalmsalade
• Diverse soorten luxe vleeswaren, kaas en zoetwaren, waaronder jam, hagelslag, pindakaas etc.
• Warme ragout met bladerdeeg kuipjes
• Vers handfruit
• Gedurende de lunch 2 consumpties keuze uit: koffie of thee, melk of karnemelk* (*indien voorradig)

Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Arrangement ‘Lunchbuffet Nyenrode’
Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Ontvangst met 2 x koffie en 1 x Appelgebak
• Lunchbuffet Nyenrode
• 2 x consumptie uit de Hollandse scheepsbar

Prĳzen per persoon.
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M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

25-30 € 47,50 € 69,00 € 80,50 € 99,50
31-40 € 39,00 € 57,00 € 65,50 € 81,50
41-50 € 34,50 € 50,50 € 58,00 € 72,50
51-60 € 32,00 € 46,50 € 53,00 € 66,50
61-65 € 29,00 € 43,00 € 48,50 € 61,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Prĳzen per persoon.

Arrangement ‘De Tĳd’
• Tĳdens de vaartocht wordt om het half uur rondgegaan in volgorde: bitterbal (1 x p.p.) / Koudbittergarnituur

(1 x p.p.) / Borrelgarnituur (1 x p.p.) / blokje meloen met parmaham (1 x p.p.)

Extra bĳ te bestellen zie blad 23

• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel
• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de

bar dicht.
• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

(min. 25 pers. - max. 125 pers.)Arrangement ‘De Tĳd Borrel’



9 Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt
M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

25-30 € 56,00 € 77,00 € 95,50 € 114,00
31-40 € 47,50 € 65,00 € 80,50 € 96,50
41-50 € 43,00 € 59,00 € 73,00 € 87,50
51-60 € 40,00 € 54,50 € 68,00 € 81,50
61-65 € 37,50 € 51,00 € 63,50 € 76,00

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Arrangement ‘De Vecht Borrel’

• Ontvangst met 2 x koffie of thee 1 x gesorteerd gebak of Prosecco met zoutjes arrangement.

• Een half uur na vertrek, koud bittergarnituur (1 x p.p), half uur later bitterballen (1 x p.p), een half uur
later koud bittergarnituur (1 x p.p) enz.

• Koud bittergarnituur (1 x p.p.)
• Bitterballen met mosterd (1 x p.p.)

Extra bĳ te bestellen zie blad 21
• Personeel
• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de

bar dicht.
• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

Prĳzen per persoon.

(min. 25 pers. - max. 65 pers.)
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Ontvangst met 2 x koffie of thee en 1 x gesorteerd gebak of Prosecco met zoutjes arrangement

Een uur na vertrek. elk half uur Amuses (1 x p.p), half uur later canapés (1 x p.p), een half uur later
Amuses (1 x p.p) enz.

- Amuses 1 p.p.
- Canapés 1 p.p.

Extra bĳ te bestellen zie blad 21

Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
Personeel

Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

M.p.s, "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers) Prĳzen per persoon.
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

25-30 € 70,50 € 80,50 € 102,50 € 125,00
31-40 € 62,50 € 68,50 € 88,00 € 107,50
41-50 € 58,00 € 62,00 € 80,50 € 98,50
51-60 € 55,00 € 58,00 € 75,50 € 92,50
61-65 € 52,50 € 54,50 € 71,00 € 87,00

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt!

min. 25 pers.Arrangement ‘Stichtse Vecht Borrel’
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P.P.
€ 23,75

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 15 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

15-20 € 88,50 € 113,50 € 135,50 € 157,00
21-30 € 74,50 € 94,50 € 111,50 € 129,00
31-40 € 66,00 € 82,50 € 97,00 € 111,50
41-50 € 62,00 € 76,00 € 89,50 € 102,50
51-60 € 59,00 € 72,00 € 84,50 € 96,50
61-65 € 56,50 € 68,50 € 80,00 € 91,00

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Warme gerechten

• Runder sukadelap 80 gr.1 x p.p.
• Procureur rollade 80 gr. in warme jus 1 x p.p.
• Aardappel gratin 80 gr. p.p

Oosterse wokgroenten 100 gr. p.p.

Koude gerechten

• Vissalade 80 gr. p.p.
• Kip kerriesalade 80 gr. p.p.
• Huzarensalade 80 gr. p.p.
• Gevulde ei met kaas crème 1 x p.p.
• Room paté 25 gram p.p.
• 1/5 stokbrood p.p. / kruidenboter / roomboter

Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Arrangement ‘Ketelbinkie buffet’

• Ontvangst met koffie en gesorteerd gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
• Buffet "Ketelbinkie"

• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel

• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de
bar dicht.

• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

‘Ketelbinkie buffet’

Prĳzen per persoon.

(Huis gemaakt ! ( min. 15 pers. - max. 65 pers.)



12Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

23-30 € 95,50 € 113,00 € 130,50 € 182,50
31-40 € 83,50 € 98,00 € 112,50 € 156,50
41-50 € 77,50 € 90,50 € 103,50 € 143,00
51-60 € 73,50 € 85,50 € 98,00 € 134,50
61-65 € 70,00 € 81,00 € 92,50 € 126,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

( min. 25 pers. - max. 65 pers.)Arrangement ‘Barbecue’

Prĳzen per persoon.

• Ontvangst met koffie en gesorteerd gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats

• Barbecue
• Een variatie van:
• Procureurlapje 80 gr.,2 x kippendĳ saté 70 gr.,1 hamburger 80 gr., 1/2
• Braadworst 80 gr., kippenvleugel 20 gr.

• Verse komkommer cherrytomaten salade met bieslook / balsamico
• Dressing vegetarisch 85 gr. p.p.
• Vierjaargetĳden salade 80 gr.
• Aardappelsalade 80 gr.
• Huzarensalade 80 gr.
• Knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus, hot chilisaus, pindasaus
• Stokbrood, kruidenboter, roomboter

Vegetarisch pakket (toeslag € 7,55 extra p.p.)

Halal Barbecue (toeslag € 8,40 extra p.p.)
4 x saté 30gr., 1 x hamburger 100gr., 1 x runderlap 80gr., 1 x kippenvleugel 45gr.

• Personeel
• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de

bar dicht.
• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.
• De gasten barbecuen zelf, de rederĳ kan dan ook in geen enkele vorm aansprakelĳk worden gesteld.

HALAL

P.P.
€ 25,20
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P.P.
€ 29,80

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 15 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

15-20 € 94,00 € 119,00 € 141,00 € 162,50
21-30 € 80,00 € 99,50 € 117,00 € 134,50
31-40 € 71,50 € 88,00 € 102,50 € 117,00
41-50 € 67,00 € 81,50 € 95,00 € 108,00
51-60 € 64,50 € 77,50 € 90,00 € 102,00
61-65 € 61,50 € 74,00 € 85,50 € 96,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Warme gerechten

• 2 x Kip dĳ saté gebraden + pindasaus
• Aardappel gratin met echte room 70 gr. p.p.
• Variatie van Makreelfilet/ Zalmfilet/ Palingfilet gerookt 90 gr. p.p.

Koud gerechten

• Oosterse wokgroenten 80 gr. p.p.
• Verse komkommer cherrytomaten salade met bieslook / Balsamico
• Dressing 85 gr. p.p.
• Rundvleessalade 70 gr. p.p.
• Huzarensalade 70 gr. p.p.
• Coppa di Parma met meloen
• 1/5 stuk stokbrood p.p. / kruidenboter /roomboter en pesto
•
Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Arrangement buffet ‘Budget buffet’

• Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
• Personeel
• Ontvangst met Koffie en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
• "Matrozen buffet"
• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de

bar dicht.
• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

( min. 15 pers. - max. 65 pers.)huis gemaakt‘Matrozen buffet’

Prĳzen per persoon.
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P.P.
€ 33,60

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 15 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

15-20 € 116,00 € 136,50 € 157,00 € 218,50
21-30 € 97,50 € 114,50 € 130,50 € 179,50
31-40 € 86,00 € 110,00 € 112,00 € 155,00
41-50 € 80,50 € 93,50 € 105,00 € 142,50
51-60 € 76,50 € 88,00 € 99,50 € 134,00
61-65 € 73,00 € 84,00 € 94,50 € 126,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt!

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Koude gerechten
Salade Niçoise met tonĳn, tomaat, boontjes etc
Waldorfsalade
Ardennerham met galia meloen
Assortiment luxe broodsoorten met room & kruidenboter

Warme gerechten
Romige kip kerrieschotel met ananas en cashewnoten
Klassieke Franse stoofpot, Boeuf Bourguignon
Gratin dauphinoise, gegratineerde aardappelschotel

Nagerecht
Diverse soorten bavarois

Arrangement buffet ‘De kleine Vecht’
Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
Personeel

Ontvangst met koffie en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
Buffet”De kleine Vecht”
Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

In buffetvorm minimaal 15 personen - max. 30Buffet ‘De kleine Vecht’

Prĳzen per persoon.



15 Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 2 uur varen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen

21-30 € 87,00 € 106,50 € 124,00 € 141,50
31-40 € 78,50 € 95,00 € 109,50 € 124,00
41-50 € 74,00 € 88,50 € 102,00 € 115,00
51-60 € 71,50 € 84,50 € 97,00 € 109,00
61-65 € 68,50 € 81,00 € 92,50 € 103,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Prĳzen per persoon.

In buffetvorm ( min. 21 pers. - max. 65 pers.)Stuurmans Buffet

Stuurmans Buffet

Voorgerecht
• Ossenstaartsoep

Warme gerechten
• Konĳnenbout
• Stoofpeertjes
• Rodekool
• Aardappelgratin met echte room

Nagerecht

• Ĳscoupe Royal met drie bolletjes en verse vruchten.

Extra bĳ te bestellen zie blad 20

Arrangement Stuurmans Buffet
• Ontvangst met koffie en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
• Stuurmans Buffet
• Bootverhuur van opstapplaats tot opstapplaats * personeel
• Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd ca 30 min voor aankomst afstapplaats gaat de

bar dicht.
• Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

P.P.
€ 37,60
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M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

30-40 € 121,50 € 130,00 € 139,00 € 165,00
41-50 € 115,00 € 122,50 € 130,00 € 151,50
51-60 € 111,50 € 117,50 € 124,00 € 143,00
61-65 € 107,50 € 113,00 € 118,50 € 135,00

P.P.
€ 41,70

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Nasi Putti: witte rĳst
Nasi Goreng: gebakken rĳst met varkensvlees en groenten
Rendang: gekookt rundvlees in kokossaus
Sambal Goreng Telor: gefrituurde gekookte eitjes in pittige sambalsaus
Babi Ketjap: geroosterd buikspek in een ketjapsaus
Ajam Panike: Kip in een saus van tomaat en pepers
Sajoer Lodeh: Groente schotel
Sambal Goreng boontjes: Gemarineerde sperziebonen
Saté Ajam: Kip saté
Udang bumbi Bali: (hete visgarnalen in Balinese hete saus)
Atjar Ketimoen: Gemarineerde komkommer
Atjar Tjampoer: Gemarineerde kool en wortel
Seroendeng: Pinda’s met kokos
Emping: Noten kroepoek
Kroepoek

- Ontvangst met koffie of thee en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
- Indisch Buffet “Djawa”
- Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
- Personeel
Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

Arrangement Indisch Buffet ‘Djawa’

HALAL
Halal + 12,5 % toeslag p.p.

vegetarisch

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

In buffetvorm minimaal 25 personenIndisch Buffet ‘Djawa’
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P.P.
€ 47,75

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

25-30 € 115,00 € 132,50 € 150,00 € 202,00
31-40 € 103,50 € 118,00 € 132,50 € 176,00
41-50 € 97,00 € 110,00 € 123,50 € 162,50
51-60 € 93,00 € 105,50 € 117,50 € 154,00
61-65 € 89,50 € 100,50 € 112,00 € 146,00

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Dit buffet is een samenstelling van de lievelingsgerechten van onze chef.
Roomboter, vers gebakken brood, pesto en tapenade wordt hierbĳ geserveerd.
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, rucola sla en Parmezaanse kaas ( Italië)
Gravad lax, verse zalm, gemarineerd met dille, sinaasappel en wodka, dun uitgesneden ( Zweden)
In glas geserveerde Bretonse vissoep rĳkelĳk gevuld met vis en schaaldiertjes, wortel , venkel
geserveerd met rouille ( Frankrĳk)
Paella con pisca, Catalaans gerecht met gesmoorde rĳst, kip, knoflook en schelpdiertjes ( Spanje)
Pikante goulash van rundvlees, geserveerd met gekruide rĳst, paprika en tomaten ( Hongarĳe)
Cocq au vin, kipkarbonades, gegaard in rode wĳn met zilveruitjes, en gratin van aardappel( Frankrĳk)

Nagerecht
Crème Brûlée, huis bereide vanille vla, gebrand met rietsuiker
( Frankrĳk)
Chocolade mouse, huis bereid van witte-, pure- en melkchocolade ( Italië)

Arrangement buffet ‘Internationaal’
Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
Personeel

Ontvangst met koffie en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
Buffet ”Internationaal”
Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

Buffet ‘Internationaal’ In buffetvorm minimaal 25 personen

Prĳzen per persoon.
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P.P.
€ 45,10

M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

25-30 € 109,50 € 126,50 € 143,50 € 194,00
31-40 € 98,00 € 112,50 € 126,50 € 168,50
41-50 € 92,00 € 105,50 € 117,50 € 155,50
51-60 € 88,50 € 100,00 € 112,00 € 147,50
61-65 € 85,00 € 95,50 € 106,50 € 139,50

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Buffet ‘De Vecht’ In buffetvorm minimaal 25 personen

Koude gerechten
Salade Nicoise met tonĳn, tomaat, boontjes etc.
Visschaal met gerookte zalm, Hollandse garnalen en Ierse makreel 100 gram vis p.p. + keus van de kok
Waldorfsalade
Salade van blauwader kaas, rode ui, komkommer en geroosterde pĳnboompitjes.
Ardennerham met Galia meloen
Fĳn gesneden tomaten salade met bosui
Assortiment luxe broodsoorten met room en kruidenboter

Warme gerechten
Romige kip kerrieschotel met ananas en cashewnoten
Klassieke Franse stoofpot ‘Boeuf Bourgion’
Wilde rĳst
Gratin Dauphinois, gegratineerde aardappelschotel

Nagerecht
Diverse soorten bavarois
Verse fruitsalade

Ontvangst met koffie of thee en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement
Buffet De Vecht
Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
Personeel
Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

Arrangement ‘Buffet De Vecht’

Prĳzen per persoon.
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M.p.s, "Time Cloud" ( vanaf 25 pers)
Aantal personen 3 uur varen 4 uur varen 5 uur varen 6 uur varen

25-30 € 116,00 € 133,50 € 150,50 € 203,00
31-40 € 104,00 € 118,50 € 133,00 € 178,50
41-50 € 98,00 € 111,00 € 124,00 € 163,50
51-60 € 94,00 € 106,00 € 118,00 € 154,50
61-65 € 90,00 € 101,50 € 112,50 € 146,50

Arrangement Buffet ‘El Mexicano’

Boothuur van opstapplaats tot afstapplaats
Personeel

Ontvangst met Koffie en gebak of Prosecco met zoutjes arrangement

Buffet “El Mexicano”

Vrĳ drinken uit Hollandse scheepsbar gedurende de vaartĳd tot ca. 30 min voor aankomst afstapplaats.
Aansluitend wordt er koffie/thee met koekje of chocolaatje geserveerd.

P.P.
€ 47,75

In dit arrangement is 20% korting op de scheepskosten en 5% korting op totale catering in de prĳzen verwerkt

Extra te Bestellen: Grand dessert buffet en/of fruitsalade zie blad 20

vegetarisch

Buffet El Mexicano Hala + 12,5 % toeslag p.p.HALAL

M.p.s. “Vecht Cloud” prĳzen op aanvraag

Buffet ‘El Mexicano’ In buffetvorm minimaal 25 personen

Tortilla chips: maïs chips met salsa
Quacamole: avocado gemixt met zure room, koriander en tomaatjes
Nachos: maïschips met gekruid gehakt en groene pepers
Chorizo el gualo: kalfsworstjes met overheerlĳke knoflooksaus
Panoja de maïs: gegrilde mais kolf met gesmolten boter en bruine basterdsuiker
Ensalada mixta: gemengde salade, met ui, tomaat, bonen en dressing
Ensalada de atun: gemengde salade met tonĳn
Taco de carne: enveloppe van maïs chips, gevuld met geruld kalfsgehakt
Taco de pollo: enveloppe van maïs chips gevuld met stukjes kip
Taco de verduras: enveloppe gevuld met avocado, zure room en ĳsbergsla
Borrito carne: zachte maïs rol, gevuld met gekruid gehakt
Borrito pollo; zachte maïs rol, gevuld met stukjes kip
Borrito pueblo: zachte maïsrol, gevuld met avocado, bonen, rĳst blauwe kaas
Frĳoles el Mexicano: Mexicaanse bonen gekruid met kummel en tomaten
Papas fritas: gebakken aardappeltjes in de schil met pittige galapenjo saus en cheddar
Papa asada; gepofte aardappel met zure room
Arroz Mexicano: overheerlĳke Mexicaanse rĳst met saffraan en uien, iets knoflook
Chili Con Carne Diablo: bonen en gehakt in chilisaus
Pollo con chorizo: stoofschotel met kip, rozĳnen en chorizo

Prĳzen per persoon.
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Extra Buffet Supplementen voor Buffet of Lunch

Extra Buffet supplementen minimaal 25 personen maximaal 125 per soort
prĳs p.p.

Ĳstaart met verse vruchten 100 gr. € 7,50
Ĳscoupe met 3 bolletjes en verse vruchten 200 gr. € 5,95
Kipsaté + pindasaus 92 gr. € 3,95
2 Indische kipballetjes in satésaus 100 gr. € 2,10
Verse komkommer cherrytomaten salade (huisgemaakt) 85 gr. € 1,95
Huzarensalade, Waldorfsalade, eiersalade etc. 50 gr. € 3,50
Vissalade 50 gr. € 3,55
Garnalen Noordzee 50 gr. € 6,80
Gerookte Schotse Zalm 40 gr. € 5,55
Gerookte palingfilets 40 gr. € 8,95
Visschotel 30gr. Paling 15gr. Heilbot, 35gr. Makreel, 15gr. Zalm25gr Paling 120 gr. € 11,20
Osso Bucoo Milaaise 200 gr. € 12,60

Desserts
prĳs p.p.

Verse Fruitsalade € 4,80
Tiramisu en diverse soorten bavarois € 8,15
Frans kaas plateau € 10,45
Grand dessertbuffet € 14,35

Extra Buffet supplementen minimaal 25 personen per soort
prĳs p.p.

Visschaal met gerookte zalm, forel, paling, Hollandse garnalen en Ierse makreel (totaal 50
gram vis p.p ) 50 gr. p.p € 7,05

In zĳn geheel gepocheerde zalm - min. afname 30 personen 100 gr p.p.. € 8,15
Warme beenham uit de klem met honingsaus 100 gr p.p.. € 8,15
Procureur rollade in een saus van paddenstoelen 100 gr p.p.. € 5,55
Koude roastbeef met cumberlandsaus en tutti frutti 100 gr p.p.. € 8,15
Gegrilde Japans gemarineerde kippendĳ saté ( 80 gram per stokje ) 80 gr p.st. € 3,10
Saté ajam met pindasaus en 2 stukjes stokbrood ( 100 gram per stokje ) 100 gr p.st. € 6,75
Koude Roastbeef met Cumberlandsaus en tutti frutti 100 gr p.p.. € 8,15

Halal + 12,5% toeslag p.p.

Vegetarisch + 12,5 % toeslag p.p.

HALAL

Glutenvrĳ op aanvraag



21 Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

Extra Borrel Supplementen

Borrelhappen prĳs p.p.
Amuses, geserveerd in glaasjes, minimaal afname 20 stuks per soort.

Vegetarisch
Caprese; Mozzarella, tomaat en basilicum Ingelegde abrikoos met fetakaas € 3,95
Geitenkaas ingelegd in knoflookolie Henneneitje gevuld met truffelcrème € 3,95

Vis
Blini met gerookte zalm en zalmkaviaar € 4,90
Gestoomde verse zalm in limoensap met dill € 4,90
Romige Hollandse garnalen € 4,90

Tuna Tori Tonĳn
Tonĳn in Japanse saus € 4,90
Tod man pla, Thais viskoekje met chilisaus € 4,90
Ceviche, met limoen en koriander gemarineerde witvis € 4,90

Vlees
Vitello Tonnato; Kalfslende met verse Tonĳnmayonaise € 3,95
Paté van gestoofde maı̈skip met zwarte olĳven € 3,95
Carpaccio crouton met rauwe ossenhaas en Parmezaanse kaas € 3,95
Aardappel met gekonfijte eend en truffel € 3,95
Gerookte eendenborst met gepikkelde maı̈s € 3,95
Kipspies met Thaise kokos-pinda saus € 3,95

Crutide
Rauwkost assortiment met dip - minimaal afname 15 personen € 3,20

Koude Tapas
Knoflooktoast, tapenade van basilicum, stokbrood, gamba gemarineerd in een knoflook-
kruidendressing, gevulde pepers,

€ 15,40

Diverse soorten Italiaanse vleeswaren ‘Olĳven trio’, gemarineerde ansjovis en koude
gehakt balletjes in tomatensaus. € 15,40

Canapé
Toastje van desembrood - minimaal afname 20 stuks per soort

Vegetarisch
Olĳven tappenade met Pommedori tomaat
Gegratineerde geitenkaas met walnoot € 3,00
Henneneitje gevuld met truffelcrème € 3,00

€ 3,00
Vis
Gerookte zalm met rode ui € 3,95
Hollandse garnalen met kwartelei € 3,95
Mousse van gestoomde Ierse makreel € 3,95
Hollandse paling € 3,95
Tonĳnmousse € 3,95

Vlees
Carpaccio van ossenhaas en pĳnboompitten € 3,95
Paté van eendenlever € 3,95
Parmaham met meloen € 3,95
Filet American € 3,95
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Telefoon (0031) 0346 725800, Email info@rederĳstichtsevecht.nl
Opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

www.rederĳstichtsevecht.nl


