
 
 
 
 

 

ETEN & DRINKEN 
 

Wij werken met een aantal nauwkeurig geselecteerde leveranciers. 

 

Het aanbod varieert van luxe en verfijnd tot bourgondisch. Heeft u speciale wensen, aarzel dan niet 

om contact op te nemen. We zullen er alles aan doen om aan uw wensen te voldoen.    

 

BITTERGARNITUREN EN HAPJES 
 

Tafelgarnituur per persoon van het “Amstel Hotel”: € 3,95 
Grote Olijven en Luxe Noten    

  

Luxe hapjes van het Amstel Hotel koud € 3,25 per stuk. Minimale bestelhoeveelheid is 4 x 4= 16 stuks 

Gemarineerde zalm, zeewier & mierikswortel 

Kippenlever-paté, brioche & appel 

Bietensalade, venkel en crème fraiche 

Rilette varken, mosterd & Amsterdamse ui 

Tonijn-tartaar, koriander en wakame 

Hollandse garnalen, cocktailsaus en appel 

Kabeljauw salade, macaron van groene appel 

 

Amuse arrangement The Amstel € 10,50 p.p. Minimum aantal 4 

Gemengde olijven 

Gezouten bladerdeeg-koekjes 

Gemengde noten 

Reypenaer kaas 

Crudités 

 

Amuse arrangement Intercontinental € 18,50 p.p.  Minimum aantal 4 

Kippenlever-paté, brioche, appel 

Bietensalade, venkel, crème fraîche  

Tonijn-tartaar, koriander, wakame 

Marinated salmon, zeewier, mierikswortel 

Gefrituurde garnaal, aardappel 

Kalfsvlees bitterbal 

 

Amuse arrangement The Dutch  € 19,50 p.p. . Minimum aantal 4 

“Amstel” cheese 

Kabeljauw salade, macaron van groene appel 

Varkens rilette, mosterd, Amsterdamse ui 

Hollandse garnalen, cocktailsaus, appel 

Kalfsvlees bitterbal 

Mini kaaskroket 

 

 



 
   
 
 

 

 

De onderstaande hapjes halen we op  tijdens uw vaart bij restaurant van Puffelen: 

 

Bruchetta’s en pinchos € 3,25 per stuk.      
Gevarieerd assortiment heerlijk belegde knapperige broodjes 

Carpaccio en Parmezaanse kaassnippers 

Geitenkaas met stoofpeer 

Serrano ham met tomatenpesto 

Gerookte zalm met avocado-salsa 

Tallegio met truffel-honing 

Gorgonzola met ricotta en baconchips 

Makreel-salade met venkel en mierikswortel-mayonaise 

 

Luxe hapjes koud € 3,25 per stuk  
Canapés met gerookte paling en verse groene kruiden 

Flensjes met gerookte zalm, roomkaas en bieslook 

Mini sandwich Caprese met buffel-mozzarella 

Spoomlepel met zalmtartaar en wasabi-mayonaise 

Blini met gerookte kip, stemgember, basilicum & sesamzaad 

  

Luxe hapjes warm € 3,75 per stuk 

Mini filodeeg pakketjes met wilde spinazie, geitenkaas en champignon tartaar 

Mini burgertje van biologisch kalfsvlees en Old Amsterdam. 

Yakitori  van boerderij kip met huisgemaakte pindasaus 

Mini quiches 

 

Bittergarnituur warm  € 12,50 per 10 stuks assorti of alleen bitterballen 
Bitterballen, kaas stengels, vlammetjes, vegetarische loempiaatjes, Spaanse gehakt balletjes, bami 

balletjes, kaas soufflés, met mosterd en zoet zure saus.  

 

Kaasplankje, charcuterie of crudités € 15,50 voor ca. 2 personen als hapje 

 

Oesters € 22,50  

Fine de claire de Bretagne, 6 stuks  

 

Fruits de mer € 35  

3 oesters –  zalmmoten  - rivierkreeft cocktail  - 2 coquilles – 2 gamba’s 

 

Hollandse vis plateau € 17,50  

Haring, zalm, makreel, rivierkreeft cocktail    

 

Hollandse Haring per 2 € 8,50 

 

 

  



 
   
 
 

 

ONTBIJT &  LUNCH  
Tussen haakjes vindt u de aanbevolen maximale aantallen op resp. onze Prix d’eau, La Reine en Libelle 

 

Ontbijt ‘Herengracht’ a € 30,00 opgehaald tijdens vaart (max 10, 12 en 17 personen) 
Croissantjes met roomboter, confiture en marmelade 

Ambachtelijk biologisch versgebakken broodjes met een schaaltje vleeswaren en kaas (3 soorten 

vlees en 3 soorten kaas) 

Wentelteefje van rozijnen- of suikerbrood / Versgebakken ontbijtcakeje gevuld met blauwe bessen en 

een coulis van rood fruit 

Roerei met tomaat en basilicum 

Muesli met Griekse yoghurt / Spiesje van vers fruit 

Koffie/thee 

 

Luxe ontbijt, of lunch via het Amstel Hotel a € 35,00 (minimaal 8 pers. max 12, 15 en 20 personen) 
Bagel met zalm avocado / Wrap met gerookte kip met rucola, cream cheese / Brioche puntjes, jonge 

kaas, komkommer, lollo vert  (Per stuk in servetten verpakt over manden verdeeld) 

Glaasje yoghurt met vers seizoen fruit   

Verse afgebakken croissant met jam & roomboter apart  

Danish pastries 

Verse fruitsappen / Koffie/ thee 

 

Herenlunch € 16,00 (max 12, 20 en 25 pers.) 
2 sandwiches per persoon 

Sandwich met gerookte kip en rucola pesto | zalm uit Monnickendam en dille-room | Vreilandei truffel 

en kappertjes | Hollandse boerenkaas gekonfijte tomaat 

 

Prinsenlunch € 24,50 (max 12, 15 en 20 pers) 

2 sandwiches per persoon van de Herenlunch aangevuld met:  

Salade met gegrilde druiven 

Seizoen fruitsalade 

Patisserie 

 

Keizerslunch € 30,50 (max 12, 15 en 20 pers) 
Seizoen velouté in kristal 

2 sandwiches per persoon van de Herenlunch aangevuld met: 

Tartines met tonijn en cress & met gerookte rib-eye en truffel 

Salade met zoete aardappel en verse kruiden en pistache 

Seizoen fruitsalade 

Patisserie 

 

Lunch Healthy a € 54,50 (max. 10, 14, 22 personen)  

Zuurdesem sandwiches komkommer/zwarte olijf en ansjovis/pastrami 

Crudité van groenten met tomatendressing  

Salade met quinoa tuinkruiden en radijs 

Salade met gepocheerde kip/zeekraal/biet/avocado 

Wraps met gegrilde groenten en Kikkererwten    

Blini’s met zalm/crème/Iberico    

Ambachtelijk gerookte vissoorten van rokerij De Groot uit Monnickendam  

Chocolade en fruit 

 

 

  



 
   
 
 

 

DINEREN AAN BOORD 
 

Aan boord kunt u heerlijk eten. Afhankelijk van uw wensen en uw gezelschap bepalen we samen met 

u welk soort diner het beste bij uw gezelschap past. 

 

Luxe dineren 
Tijdens de vaartocht cateren we het luxe en verfijnde diner per gang aan bij de beste restaurants van 

Amsterdam zoals, Amstel Hotel, Johannes, Andaz Hotel/Blue Spoon, Ambassade Hotel en Van de 

Kaart.  

 

Wilt u een 3 of 5 gangen diner, passende wijnen? We kunnen alles voor u verzorgen.  

 

Luxe dineren kan aan boord van Libelle met maximaal 17 personen, La Reine maximaal 11 en op Prix 

d’eau met maximaal 9 personen.  

 

 3 gangen chefs menu via het gerenommeerde restaurant “Johannes” a € 62,50 p.p. (door ons 
aanbevolen) 
 

 3 gangen menu van het Amstel hotel, prijzen volgens menukaart (door ons aanbevolen) 
 

 3 gangen keuze menu via van de Kaart a € 62,50 p.p. 
 

 3 gangen menu waarbij we 2 of 3 verschillende restaurants aan doen. Prijs diner tussen ca. € 65 en € 
80 p.p. afhankelijk van keuzes.  
 

 

Running Dinner 
Een uniek programma voor Amsterdam, waarbij u uw gezelschap het beste van Amsterdam laat zien 

en proeven en ook nog eens uw hele gezelschap spreekt.  

 

Onze kapitein vaart u door de grachten en we maken twee maal een tussenstop bij een luxe, of juist 

informeel restaurant waar u van boord gaat om de gerechten te gebruiken.  

 

Wat denkt u van een private room bij Hotel The Grand of het Amstel Hotel, een gang bij I-Docks, Vijff 

Vlieghen of de Silveren Spiegel. Ook het gezellige Van Puffelen, Flo of Restaurant Thijs behoort tot de 

mogelijkheden. De restaurants welke het beste bij uw gezelschap passen bepalen we uiteraard 

samen met u. 

 
Live cooking 
Uw eigen kok aan boord, dat is genieten! Wilt u uw gasten echt verwennen, dan kunnen we dit unieke 

arrangement aanbevelen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 
 

 

LIVE COOKING AAN BOORD met onze eigen Chef Andy 
Tussen haakjes vindt u de aanbevolen maximale aantallen op resp. onze Prix d’eau, La Reine en Libelle 

 

Een ronduit bijzondere ervaring, waarbij kok Andy u en uw gasten verwent met heerlijke gerechten 

‘met de smaken uit de achtertuin van Amsterdam’.  

Andy kookt puur, op een zo duurzaam mogelijke manier en waar mogelijk biologisch. Kwaliteit is te 

allen tijde de doorslaggevende factor. Hier worden geen concessies gedaan. De producten haalt Andy 

het liefst bij kleine boerderijen uit de omgeving van Amsterdam en hij vertelt er graag over.  

 

Op Libelle is de kok inclusief. Op La Reine en Prix d’eau zullen we de kosten van de kok-uren 

doorbelasten.  

 

Koken aan boord is gezellig en informeel, maar vooral vers, gezond en vooral van bijzonder goede 

kwaliteit. We adviseren een vaartocht van 3 uur voor een optimale beleving 

 

Menu ‘Smaken uit de achtertuin van Amsterdam’ € 67,50 p.p.  (max. 10, 14, 20 personen) 

Charcuterie en Brood op tafel 

Zalm met dille-room       

Tonijn met avocado crème               

Zeebaars en appel       

Schol butter en eek       

Velouté van Asperges  

Runder bavette              

Hollandse Kazen met Muscaat 

Framboos met karamel chocolade 

 

Menu de luxe € 77,50 p.p. (max. 10, 14, 20 personen) 

Charcuterie en Brood op tafel 

Zalm met mierikswortel en anijs       

Coquilles met Iberico             

Zeebaars en lamsoor en appel       

Griet filet met kervel kriel      

Velouté van Asperges  

Runderlende met Asperge              

Hollandse Kazen met Muscaat 

Rood fruit met chocolade en vanille  

 

Proeverij menu zonder kok € 52,50 (in 2 fases aan boord gebracht voor max. 10, 14, 24 personen) 

Brood en tapenade op tafel 

Bos-paddelstoelensoep 

Bulgur met knapperige groene groenten 

Roseval salade met Elstar 

Stoofje van zalm en griet 

Kippendij met geroosterde paprika & pasta 

Eton Mess met roodfruit 

 Hollands kaasplateau (als extra optie + € 6,50)  

 Geserveerd op luxe disposables, meerprijs echt servies € 7,00 

  



 
   
 
 

 

GEWOON LEKKER ETEN 
 
Plateservice: Biefstuk of vis, friet en salade € 25,00 
Kindermenu: Soepje / Snack met frites / dessertje € 21,50 

 

Biologische Hamburger € 16,50 (max 12, 18 en 25 personen) 
Biologische hamburger van Ecofields met gegrilde groente en mozzarella en frietjes 

 
Tapas per 8 items te bestellen a € 12,50  
Albondigas in tomatensaus per 8 
Kippenpootjes piri piri per 8 
Butterfly Gamba’s  per 8 

Inktvisringen per 8 
 
Per portie/bakje a € 7,50  
Patatas Bravas  

Gemarineerde paddenstoelen 

Brood met aioli 

 

BUFFETTEN € 32,50 p.p.  (max 12, 15 en 18 personen, minimum afname 6 personen) 

Hollands buffet  

Hollandse haring met uitjes en augurk  

Cocktail van Hollandse garnalen en rivierkreeft met appel en cocktailsaus  

Salade van krieltjes, zilverui, scharrelei en dille-mayonaise  

Assortiment van Amsterdamse worsten en kazen met mosterd  

Geroosterde zeebaars met aardappelpuree, spinazie en botersaus  

Stamppot van het seizoen met rookworst, spekjes en jus  

 

Frans buffet  

Gerookte zalm met cream-cheese, zalmkaviaar en komkommersalade  

Paté de campagne met mosterdmayonaise en croutons  

Salade ‘cassoulet’ met groentes en Franse geitenkaas  

Salade van dun gesneden kalkoenborst met walnoten, dadels en Bleu d’Auvergne  

Rijk gevulde bouillabaisse met krieltjes en seizoensgroenten  

Pot-au-feu: stoofschotel van rundvlees en diverse groenten 6  

 

Italiaans buffet  

Pasta salade met komkommer, paprika, scampi’s, ansjovis en groene kruidendressing  

Tacchino tonato met tonijn-mayonaise en kappertjes  

Insalata caprese met gerookte mozzarella en rucola pesto  

Gegrilde courgette en aubergine met artisjok, feta en pijnboompitten  

Ravioli brasato (stoofvlees) met saus van pinot grigio, Parmezaanse kaas en rucola  

Risotto frutti di mare met salie botersaus  

 

Alle buffetten worden geserveerd met brood, boter en olijfolie  

Meer vegetarische opties mogelijk op aanvraag  

 

DESSERT 
Petit Grand dessert € 15,50 / Dessert van de chef € 9,50 / Kazen € 15,50 

 

 



 
   
 
 

 

DRANKEN AAN BOORD 
We werken uitsluitend met A-merken. Onze dranken worden geselecteerd en geleverd door het 

Amstel Hotel evenals als het mooie glaswerk. 

 

Dranken 
Standaard dranken assortiment geschonken vanuit 
kleine fles  
Coca Cola bottled regular en light 
Bru plat en bruisend  
Schulp biologische appel- en sinaasappelsap € 3,75   
Heineken bottled vanuit de originele 0,30 cl fles € 4,50  
 

Wijnen & Champagne 
Wijnen en champagne door de sommeliers van het Amstel 
Hotel voor ons geselecteerd  
 
Carrasvinas, Rueda Verdejo 2014 € 32,50 
‘Medium-intense neus met tropisch fruit, gedroogd gras, 
anijs en een lichte kruidigheid. In de mond rijk maar elegant. 
Frisse structuur en een spannend bittertje in de afdronk’.  
 
Rioja Vallobera Pago Malarina 2015 € 32,50 
Een kruidige, soepele & sappige rode wijn uit het beroemdste wijngebied van Spanje. Tempranillo 
druiven & Amerikaans hout zorgen voor een complete wijn met kersen & zoethout in geur en smaak.  
 
Uitgebreide wijnkaart is beschikbaar 
 
Moet & Chandon Brut Impérial € 89,00  
De Impérial Brut is bij uitstek de verpersoonlijking van de huisstijl van Moët & Chandon. Constant van 
hoge kwaliteit, open en toegankelijk in stijl, verfijnd en exclusief in uitstraling. Het ultieme aperitief. 

 
Gedistilleerd minifles 50 ml, 1,5 borrel 
Ketel One Vodka, Courvoisier cognac, Four Roses Bourbon whiskey, Chivas Regal whisky,  
Baccardi rum 1,5 borrel € 9,00 

 
Wij verzorgen op verzoek graag voor u 
Prosecco Belstar € 42,50 
Een voortreffelijke, fruitige Prosecco. Opvallend verfijnd, elegant en vrij droog gevinifieerd. Zuivere, 
aromatische neus met tonen van appel, peer, abrikoos, citroen en bloesem. Rijke smaak met fruit, 
sappigheid en een lange lengte in afdronk. Heerlijk! 
 
Veuve Clicquot Ponsardin Rosé champagne € 145,00 
  
Alle andere dranken, wijnen en champagne naar uw wens. Wijnkaart van het Amstel hotel is 
beschikbaar 
 

 
Koffie of thee aan boord  

Koffie en thee per 2 kopjes       €   5,50 p.p. 

Gebak (daily pastry) van het Amstel hotel     €   8,50 p.p.  

2 kopjes koffie/thee met huisgemaakte mignardises van het Amstel hotel  €   8,50 p.p. 

  



 
   
 
 

 

EIGEN CATERING 
U heeft een speciale wijn meegenomen uit Frankrijk of die ene champagne bewaard voor een 

speciale gelegenheid. Of u wilt om de kosten laag te houden uw eigen broodjes/hapjes of drankjes 

meenemen. We berekenen eenmalig € 50,00 voor de uitkoop van de totale catering. U dient dan ook 

uw eigen servies en glazen mee te nemen en zelf alles direct mee aan- en van boord te nemen. Laat 

u de boot weer netjes achter? Heeft u meer aancatertijd nodig, dan berekenen we hiervoor een extra 

toeslag. 

 

Algemeen: 

 Op de Libelle is bediening inbegrepen, dit is op de Prix d’ eau en de La Reine niet het geval. 
Bediening is echter niet verplicht en i.v.m. de efficiënte indeling van de schepen en het persoonlijke 
contact met onze schipper niet nodig.  

 Alle prijzen zijn inclusief BTW 

 Als u, bij een diner aan boord, meerdere restaurants wilt combineren berekenen we € 7,50 p.p. voor 
het retour brengen van alle spullen bij de restaurants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


