
Welkom bij “De Schippersvrouw” 
 

Zeilen met de bruine vloot is een beleving en wij dragen graag bij aan  
een verzorgd en onvergetelijk avontuur.  
De schippersvrouw biedt hoogwaardige catering en brengt smaakvolle  
gerechten, huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht met zich mee. 
 
U wordt ontvangen met koffie, thee en iets lekkers erbij! 
 

Blijft u overnachten dan serveren wij ontbijt met diverse soorten brood,  
Fries suikerbrood, beleg (kaas, vleeswaren en zoet), yoghurt, ontbijtgranen,  
fruit, ei, melk, thee, koffie en jus d’orange 

 

 

Schippersmenu 
 
Soep     Friese uiensoep (V) 

     Courgettesoep (V)  

  Kippensoep 

  Mosterdsoep  

 

Maaltijdsoep    Bruine bonensoep met kaastortilla 

  Pittige rode linzensoep met chili uienringen (V) 

  Kerriesoep met garnalen, naanbrood en raita 

 

Salade     Schippersvrouw - gemengde salade met gamba’s en ei 

Gemengde salade met gegrilde kip 

Courgette-zalm salade met ei en rucolapesto 

  Pasta met tonijn en dille   

  Couscous met abrikozen en geitenkaas (V) 

 

Broodje    Gehaktbal 

     Rookworst 

     Kip piri-piri  

     Kőfte (rundergehakt) 

     Zalm (heetgerookt) met avocado 

     Humus met gegrilde groentes (V) 

 

zo uit de pan…   Aardappeltortilla (V) 

Kefta (gehaktballetjes, tomaat en ei) met brood 

 

 

 



...voor bij de borrel   Broodplankje huisgemaakte kruidenboter, kaas en worst 

     Zalm, heetgerookte…superzacht en verfijnd van smaak 

     Makreelsalade 

     Bladerdeeg met geitenkaas, walnoten en honing (V) 

     Zelfgemaakte Humus en Tzatziki met pitabrood (V) 

Nachos met verse guacamole (V) 

Diner 
 

Captains dinner    Kapucijners met spek, worst, uitjes, tafelzuren  

Indische rijsttafel   Nasi, saté ajam of babi ketjap, satésaus, kroepoek etc.  

Pasta Bolognese   Klassieke gehakt-tomatenragout, salade en knoflookbrood 

Pasta Fruits de Mer   Smaak van de zee… 

Pasta “Dronken kip”   Kippendijen met prei in een romige witte wijn saus 

Indiaas    Rundervindaloo (curry) met witte rijst en doperwtjes  

1001 Nacht    Kip met abrikozen en couscous 

Mexicaans    Chili con carne, rijst, tomatensalsa en nachos 

Uit de oven    Aardappelgratin met heetgerookte zalm en gemengde salade 

 

Vegetarisch    Falafel met ratatouille, peterseliesalade en Arabisch platbrood 

    Gegrilde Halloumi met groenten en couscous 

   Indiase groentencurry met rijst en pappadums  

(deze gerechten kunnen voor de niet vegetariërs aangevuld 
worden met bijv. kip, zalm of gamba’s) 

 

Dessert    Suikerbroodpudding met yoghurt & cranberrycompote 

Affogato…ijs met koffie en gekaramelliseerde noten 

 Trifle – dessert met cake, fruit en vanilleroom  

    IJs met boerenjongens en suikerbroodcroutons 

    Fruit met yoghurt, noten en honing 

    Griesmeel bitterkoekjespudding, ouderwets lekker… 

 

    Dokkumer koffie (koffie met Beerenburg en slagroom) 
 

 

 

 

Fruit, koffie, thee en water zijn gedurende de dag beschikbaar en  
de traditionele “Oranjekoek” kan op verzoek worden geserveerd. 

 

Wilt u uw eetbeleving naar persoonlijke voorkeur ingevuld zien of heeft u een allergie  
en wenst u informatie, vraag het ons. In overleg komen we tot een passend geheel. 
 

 

 

 
 



De Schippersvrouw – Tarieven 2019 
 
 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en tarieven voor een  
dag- en meerdaagse tocht (minimaal 10 personen). 
 
Tarieven losse onderdelen p/p per dag (prijzen “vanaf” en incl. BTW) 

• Ontbijt / (suppl. verse jus € 2,=)    € 11,=  

• Lunch        € 16,50 

• Lunch to go       € 8,25    

• Onbeperkt Koffie/thee incl. 2x iets zoets   € 8,25 ( HP  € 5,50) 

• Borrelhap       € 5,50  

• Borrelhap luxe (incl. vis)     € 8,25  

• Inschepingsbuffet eenvoudig    € 18,50 

• Ontvangst + welkomstbuffet    € 20,= 

• Diner (2 gangen)      € 22,= 

• Diner luxe (3 gangen)     € 27,50 

• BBQ        € 27,50 

• Oranjekoek       € 1,50 

 
Afgeleverd aan boord (geen cateringpersoneel mee) p/p 

• Ontbijt brood, suikerbrood, div. beleg, K/T/M/J  vanaf € 8,50 
• Lunch  3 broodjes, rauwkost, melk en vruchtensap vanaf € 11,= 
• Diner  maaltijd + dessert     vanaf € 18,50 

 

Dag arrangement  
• Koffie/thee en lunch (HP)     vanaf € 22,=  p.p. 

• Koffie/thee, lunch en borrelhap (HP)   vanaf € 27,=  p.p. 

• Koffie/thee lunch en 2 gangen diner    vanaf € 45,=  p.p. 

• Koffie/thee, lunch, borrelhap en diner    vanaf € 50,=  p.p. 

• Ontbijt, koffie/thee, lunch, borrel en diner   vanaf € 60,=  p.p. 

 

Weekend arrangement (za – zo) 
Botter  halfpension koffie/thee, ontbijt en lunch   vanaf € 65,= p.p. per wknd 

Tjalk  volpension zaterdag t/m zondagmiddag  vanaf € 100,= p.p. per wknd 

Klipper volpension met welkomstbuffet op vrijdag  vanaf € 125,= p.p. per wknd 

 

 
 
*Kinderen t/m 12 jaar 25% reductie op het eten.  
 
 
 
 
 



Servicekosten 
Voor de verzorging aan boord berekenen wij servicekosten.  
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor o.a. het transport van de catering  
en de bereiding van de gerechten aan boord.  

 
Servicekosten tochten zonder diner       

• t/m 18 personen 1 cateraar    €. 165,=       per dag 

• 19 t/m 32 personen 1 cateraar + 1 hulp  €. 275,=       per dag 

• vanaf 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen  €. 385,=       per dag 
Servicekosten tochten met diner         

• t/m 18 personen 1 cateraar    €. 220,= per dag 

• 19 t/m 32 personen 1 cateraar + 1 hulp  €. 385,= per dag 

• vanaf 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen  €. 550,= per dag 

Servicekosten All-in (ontbijt t/m diner)         

• t/m 18 personen 1 cateraar    €. 250,= per dag 

• 19 t/m 32 personen 1 cateraar + 1 hulp  €. 415,= per dag 

• vanaf 33 personen 1 cateraar + 2 hulpen  €. 575,= per dag 

 

• ontvangst + welkomstdiner 1 cateraar    vanaf  €. 90,=   

• ontvangst + welkomstdiner 1 cateraar + hulp (19 - 32 pers.) vanaf  €. 165,= 

 
 

Dranken aan boord 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief fris- en alcoholische dranken.  
Koffie thee, melk en jus d'orange bij de maaltijden zijn inclusief. 

 
Voor de overige dranken zijn verschillende mogelijkheden: 

• Op basis van nacalculatie 

• Afkoop drank: u geeft vooraf aan welke dranken u aan boord wilt hebben  
en betaalt een vast bedrag per periode per persoon 

 

 
Wij maken graag een offerte op maat voor u.  

Mail aan: info@schippersvrouw.nl  of bel: 06-26647922 

Schippersvrouw 

 

mailto:info@schippersvrouw.nl
https://www.facebook.com/schippersvrouw/

