Catering aan boord
Wij bieden twee soorten catering aan.
1) Een kok die mee vaart aan boord en al het eten bereid.
2) Een boodschappen service. Hierbij krijgt u een aantal menu keuzes waaruit u kunt kiezen. Wij zorgen er
dan voor dat alle ingrediënten (A-producten, vers en genoeg) aan boord zijn plus de recepten liggen klaar
aan boord.

Optie 1 - kok mee aan boord
👌Dagtochtarrangementen (van 10.00 – 17.00 uur)
• koffie/thee met gebak, lunch/soep
• koffie/thee met gebak, lunch/soep en borrelhap

€. 37,50 p.p.
€. 45,- p.p.

👌Dagtochtarrangementen (incl. diner)
• koffie/thee/gebak, lunch/soep, 2-gangen diner
• koffie/thee/gebak, lunch/soep, borrelhap, 2-gangen diner
• koffie/thee/gebak, lunch/soep, borrelhap, bbq

€. 62,50 p.p.
€. 70,- p.p.
€. 85,- p.p.

👌Weekendarrangementen (van vrijdagavond t/m zondagmiddag)
• Volpension met kleine hapjes op vrijdagavond
€.115,- p.p.
• Volpension vanaf zaterdagochtend ontbijt
€.105,- p.p.
• Halfpension (geen diner)
€. 85,- p.p.
👌Langere periodes

op aanvraag

👌servicekosten
• t/m 18 personen 1 cateraar
• vanaf 19 personen + 1 hulp

€. 200,- per dag
€. 400,- per dag

Prijzen zijn voor catering met kok vanaf 10 personen. Prijzen zijn vanaf prijzen. Als u speciale wensen heeft
kan de prijs afwijken. Prijzen zijn exclusief fris- en alcoholische dranken. Koffie thee, melk en jus d’ Orange bij
de maaltijden zijn inclusief.
👌Dranken aan boord 🍸
Er zijn twee mogelijkheden:
1) U neemt zelf uw dranken mee.
2) Afkoop – U betaald een vast bedrag per persoon. De factuur wordt voor afvaart aan u toegezonden.
Drankprijzen op afkoop
Dagtocht
Dagtocht plus avondborrel
Weekend (za-zo)
Weekend (vr.av-zo)

€.
€.
€.
€.

17,50
25,32,50
40,-

Bij catering aan boord met kok, moet u voor de weekenden/midweken één hut gereserveerd
houden voor hem/haar en eventueel zijn/haar hulp.

Optie 2 – Boodschappenservice
U krijgt een lijst met daarin een tiental menukeuzes. Wij zorgen er voor dat alle ingrediënten aan boord
bezorgt zijn. De recepten liggen klaar aan boord.
De menu’s zijn/bestaan uit:
 Zoveel mogelijk verse ingrediënten
 Voedzaam en gezond
 A-producten
 Makkelijk te maken!
 Uitgebreid; het ontbreekt u aan niets
 Nét even wat extra
Zie de bijlage voor de menu’s. Het is ook mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld een andere soep of dessert
bij een bepaald menu. Dit alles kan in overleg en eventueel tegen meerprijs. Zo wordt u ontzorgd in het hele
proces van bedenken ‘wat mee te nemen aan eten’.
👌Prijzen boodschappen- en receptenservice
Weekend (za-zo)
Half pension
Volpension

Prijs p.p.
38,48,-

Bestaat uit
2x ontbijt en 2x lunch
2x ontbijt, 2x lunch, 1x diner + dessert

3 dagen in midweek
Half pension
Volpension

Prijs p.p.
45,60,-

Bestaat uit
2x ontbijt en 3x lunch
2x ontbijt, 3x lunch, 2x diner + dessert

4 dagen in midweek
Half pension
Volpension

Prijs p.p.
50,72,-

Bestaat uit
3x ontbijt en 4x lunch
3x ontbijt, 4x lunch, 3x diner + dessert

Hele midweek (ma-vr)
Half pension
Volpension

Prijs p.p.
62,88,-

Bestaat uit
4x ontbijt en 5x lunch
4x ontbijt, 5x lunch, 4x diner + dessert





Servicekosten €. 100,Borrelhapjespakket (zeer uitgebreid met diverse kaasjes, nootjes, toastjes, tapenades, worst, druiven,
kaasjes, etc.) kan worden afgenomen voor €. 7,50 p.p.p.d.
Luxe belegsoorten, zoals als filet american, zalm of rosbief tegen meerprijs van €. 2,50 p.p.

👌Dranken aan boord 🍸
Er zijn twee mogelijkheden:
3) U neemt zelf uw dranken mee.
4) Afkoop – U betaald een vast bedrag per persoon. De factuur wordt voor afvaart aan u toegezonden.
Drankprijzen op afkoop
Weekend (za-zo)
Weekend (vr.av-zo)
3 dagen midweek
4 dagen midweek
Midweek

€.
€.
€.
€.
€.

30,35,45,55,65,-

