
 
 
 
 

 

ETEN & DRINKEN 
 

U wilt uw gasten natuurlijk heerlijk verwennen tijdens de vaartocht, een optimale, onvergetelijke 

beleving gunnen en daar helpen wij u graag bij. 

 

Wij kiezen altijd voor de beste kwaliteit. Dat ziet u terug in onze schepen, service en onze heerlijke 

hapjes en drankjes aan boord. Onze eigen koks (Foodjoy) koken uitsluitend voor onze schepen. De 

producten die zij  serveren komen dan ook van kleine producenten/vakmensen die hun product met 

passie en respect behandelen. Zij laten zich leiden door de producenten en de seizoenen en serveren 

het product aan u in de puurste vorm zonder onnodige toevoegingen, ook voor 2 personen.  

Uiteraard kunnen we rekening houden met dieetwensen en serveren we lekkere kindermenu’s naar de 

wens van uw kinderen.  

 

De prijzen zijn excl. 9% BTW, tenzij ander vermeldt.  

 

BORRELGARNITUREN & HAPJES 
Tafelgarnituren, hapjes & kreeft van Foodjoy 

Amuse arrangementen & hapjes van het Amstel Hotel 

Bitterballen, bruchetta’s & hapjes van Van Puffelen 

 

ONTBIJT, LUNCH & HIGH TEA  
Van Foodjoy 

 

DINEREN AAN BOORD 
Heerlijk dineren aan boord, mooi gedekte tafels. Diverse mogelijkheden en restaurants.   

 

FLOATING DINNER 
Varen wordt gecombineerd met een diner in twee restaurants aan de grachten.  
 

LIVE COOKING AAN BOORD  
Verwennerij 2.0. Varen met uw eigen chef aan boord.  
 

GEWOON LEKKER ETEN 
Biefstuk, hamburger, sharing dinner 

 

DRANKEN AAN BOORD 
Een lekker koud bierje, biologische sapjes, uitstekende huiswijn, champagne en alles wat u graag 

drinkt 

 



 
   
 
 

 

TAFELGARNITUREN, HAPJES & KREEFT Foodjoy 
Deze hapjes zijn aan boord als u aan boord komt 
Prijzen zijn excl. 9% BTW 

 

Tafel ‘Singel” € 4,75 p.p.  

Hartige koekjes | Olijven | Notenmix 

 

Tafel “Dam” € 12,75 p.p. 

Kazen | Ossenworst | Leverworst | Hartige koekjes | Notenmix | Olijven | Cruditée   

 

Tafel “Lekker Hollands” € 19,50 p.p.  

Amsterdamse kazen | Ossenworst | Ambachtelijke worstsoorten | Amsterdams zuur | Notenmix | 

Gerookte vissoorten | Hollandse haring | Brood & tapenade 

 

Tafel “internationaal” € 19,50 p.p.  

Internationale kazen | Charcuterie | Manchego & Serrano | Brood & tapenade 

Notenmix | Olijven | Hartige koekjes  

 

Canapés € 16,00  

5 delicate canapés p.p.          

Zalm | krab | rib-eye | paté |avocado  

 

Warme snacks per stuk (minimum 10) 

Voor deze hapjes maken we een tussenstop tenzij u opstapt bij het Amstel hotel 

Krokante kip met hoisin € 5,00  

Samosa curry vega met chutney € 4,25 

Viscake van kabeljauw met mieriks € 5,00  

Warme Empanada Kip/rund/vega € 5,00 

Warme boeren worst kaas/curry/pittig minimaal 4 personen € 5,00 

Gamba’s met verse peterselie met of zonder knoflook minimaal 4 personen € 5,50 

 

Luxe koude ‘High End’ amuses € 3,75 (minimum 10) 

Vis: Zalm met avocado | heilbot met biet | krab met saffraan | forel met appel 

Vlees: Rundertartaar |gerookte entrecote | paté met cornichons |beef Asia 

Kaas: Mozzarella en tomaat | blauwe kaas met peer |Manchego en pompoen |camembert  

met verse vijg   

Zoet: Speckkoek | citroen |eton mess | chocolade en kers 

Vega: Pompoen curry | radijs en venkel | pecan met gember | lima boon met zeekraal 

Luxe: Kreeft met gele biet | kaviaar met coquille | tonijn met avocado + € 1,00 p.st. 

 

Oesters & kaviaar  
Umami Oesters met citroen en vinaigrette per 6 € 27,00  
Kaviaar “Anna Dutch” 50 gram € 140,00  
 
Kreeft 
Hele kreeft ready to eat met kropsla en citroen mayonaise € 47,50 

 

 

  
 

 



 
   
 
 

 

AMUSE ARRANGEMENTEN & HAPJES Amstel Hotel  
Deze hapjes zijn aan boord als u aan boord komt m.u.v. de warme hapjes 
Prijzen zijn excl. 9% BTW 

 

Luxe hapjes koud € 12,50 per 4 (minimum 4 x 4) 

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 € 10,00 p.p. (minimum aantal 4) 

Gemengde olijven 

Gezouten bladerdeeg-koekjes 

Gemengde noten 

Reypenaer kaas 

Crudités 

 

Amuse arrangement Intercontinental € 18,00 p.p. (minimum aantal 4) 

Kippenlever-paté, brioche, appel 

Bietensalade, venkel, crème fraîche  

Tonijn-tartaar, koriander, wakame 

Marinated salmon, zeewier, mierikswortel 

Gefrituurde garnaal, aardappel (warm) 

Kalfsvlees bitterbal (warm) 

 

Amuse arrangement The Dutch  € 19,00 p.p. (minimum aantal 4) 

“Amstel” cheese 

Kabeljauw salade, macaron van groene appel 

Varkens rilette, mosterd, Amsterdamse ui 

Hollandse garnalen, cocktailsaus, appel 

Kalfsvlees bitterbal (warm) 

Mini kaaskroket (warm) 

 

  



 
   
 
 

 

BITTERBALLEN, BRUCHETTA’S & HAPJES Van Puffelen  
Deze hapjes halen we op tijdens uw vaart bij restaurant van Puffelen 

Prijzen zijn excl. 9% BTW 

 

Bitterballen of Bittergarnituur warm € 9,50 per 8 stuks  

Bitterballen, kaas stengels, vlammetjes, vegetarische loempiaatjes, Spaanse gehakt balletjes, bami 

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

 

Garnalenkroketjes € 10,00 per 5 stuks 

 

Bruchetta’s en pinchos € 3,10 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 € 3,10 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 € 3,10 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 

 

 

 

  



 
   
 
 

 

ONTBIJT, LUNCH & HIGH TEA Foodjoy 

met de aanbevolen maximale aantallen op resp. onze Prix d’eau, La Reine en Libelle. Deze 

overheerlijke gerechten staan voor u klaar als u aan boord komt. 

Prijzen zijn excl. 9% BTW 

 

Grachten Ontbijt € 20,00 p.p  
Max. 10, 12, 17 personen 
Croissant 
Sandwich kaas 
Sandwich polderhoen 

Zoet potje met seizoen patisserie  
Verse meloen  
 
Extra opties:  
Muffin homemade € 4,00 
Verse wafels € 5,00 
Smootie van roodfruit  Smoothie van meloen 
Smoothie met groene groente (graag een keuze maken) € 4,50  
Verse jus d’Orange € 4,50  
Granola met yoghurt € 5,00  
 
Mogelijkheden met chef aan boord € 52,50 per uur (vaaruren + 2) inclusief 2 keuzes per groep: 
Pancakes | Egg benedict | Egg met zalm | Egg met kaviaar | Omelet met ham of kaas | Toast van 
suikerbrood en geitenkaas  
 
Koffie en thee  
Koffie per 2 kopjes p.p. € 5,25   
Thee per 2 kopjes p.p. € 5,25  
Luxe Koffie (Libelle) € 3,50 naar wens gezet  
 

Herenlunch € 15,50 

Max 12, 20 en 25 personen 

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 € 23,50  
Max 12, 15 en 20 personen 

2 sandwiches per persoon van de Herenlunch aangevuld met:  

Salade met gegrilde druiven 

Seizoen fruitsalade 

Patisserie 

 

Keizerslunch € 29,00  

Max 12, 15 en 20 personen 

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 € 40,00 

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 

 

Rijk gevulde salade met brood € 9,50 
Salade met apart geserveerde dressing        
Max. 12, 18, 22 personen 
Toppings 
Gerookte rib-eye € 5,00 
Geplukte kip € 5,00 
Echte Amsterdamse kaas € 4,00 
Avocado met macadamia € 4,00 
 
Oesters en kaviaar  
Umami Oesters met citroen en vinaigrette per 6 € 27,00  
Kaviaar “Anna Dutch” 50 gram € 140,00  
 
Kreeft 
Hele kreeft ready to eat met kropsla en citroen mayonaise € 47,50 
 
Fingerfood ‘High tea of high wine’ € 32,00 p.p excl. BTW  
Max. 10, 14, 20 personen 
Zuurdesem sandwiches zalm/kaas crème/Rib-eye/omelet 
Kleine quiche met feta en spinazie 
2 cocktails polderhoen/mozzarella  
Hartige rouleau met krab  
2 macarons     
2 kleine zoete potjes van het seizoen 
Scones met jam en room 
 
Fingerfood ‘High tea en high wine’ deluxe € 47,50 p.p excl. BTW 
Max. 10, 14, 20 personen 
Zuurdesem sandwiches zalm/kaas crème/Rib-eye/omelet 
Kleine quiche met feta en spinazie 
Kreeft amuse met radijs  
Canapé met kaviaar   
2 cocktails polderhoen/mozzarella  
Hartige rouleau met krab  
Iberico ham  
2 macarons     
2 kleine zoete potjes van het seizoen 
 
Uiteraard is het mogelijk om een 2 of 3 gangen lunch te serveren aan mooie met linnen gedekte 
tafels. We kunnen lunchgerechten aancateren bij het Amstel Hotel of bij Van de Kaart. Vraag ons naar 
de meest recente menukaarten.  
 



 
   
 
 

 

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. Wij sturen u 

graag de meest recente menukaarten toe.  

 

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 restaurant “Johannes” a € 60,00 p.p. keuze vis, vlees, vegetarisch of mix 

 

• 3 gangen menu van het Amstel hotel of Johannes, prijzen volgens menukaart  
 

• 3 gangen keuze menu via van de Kaart a € 60,00 p.p. 
 

• 3 gangen menu waarbij we 3 verschillende restaurants aan doen. Prijs diner tussen € 80 p.p.  
 

• Wijnarrangementen, passende wijnen of wijnen naar keuze mogelijk 
 

 

FLOATING DINNER 

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

en proeven. Dit is ene ideaal programma na een dag vergaderen of als bedrijfsuitje.   

 

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, Wolf Atelier, Grand Hotel Krasnapolsky, Envy of Brasserie Occo van The Dylan. Ook het 

gezellige Van Puffelen, Flo 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 écht verwennen en absoluut een avond 

bezorgen waar nog over wordt nagepraat, dan kunnen we dit unieke arrangement aanbevelen. 

Uitstekend eten en de toch informele setting zijn uniek op de Amsterdamse grachten.   

 

 

 

 



 
   
 
 

 

LIVE COOKING AAN BOORD  
 

Een ronduit bijzondere ervaring, waarbij kok Andy, Kelly of Mart u en uw gasten zal verwennen met 

heerlijke gerechten. 

Smaak heeft tijd nodig, producten die wij u graag serveren komen dan ook van kleine producenten/ 

vakmensen die hun product met passie en respect behandelen.  Wij laten ons leiden door de 

producenten en de seizoenen, zodat wij altijd denken en koken naar wat het seizoen ons te bieden 

heeft. Wij serveren het product aan u in de puurste vorm zonder onnodige toevoegingen. 

 

Er worden in enkele gevallen koksuren berekend. 

 

Koken aan boord 8 gangen € 64,50  

 

Charcuterie en brood op tafel 

Zuurdesem-Hojiblanca-Fleur du sel-Serranoham- Noten 

 

Zalm met zeekraal 

Mieriks-biet-sesam 

 

Gamba met dragon         

Radijs-zee groenten  

 

Schol met eek en butter  en eek      

limoen- boter-peterselie-azijn   

 

Gevogelte consommé  

Verse kruiden-tartine met rillette  

 

Steak tartare      

kappertjes-oude kaas-opperdoes   

 

Rund Bavette      

groene asperge-vadouvan-pastinaak 

 

Hollandse Kazen met zoete toast 

Kaas-Peer-Rogge-Venkelzaad 

 

Citrus crème met krokant en anijs 

Amandel-limoen-Framboos 

 

  



 
   
 
 

 

Koken aan boord De luxe € 74,50  

 

Charcuterie en desem brood op tafel 

Zuurdesem-Olie-Tapanade-Noten-groenten 

 

Tonijn en avocado         

borage-cress-radijs  

 

Coquilles met citrus       

zeekraal-serano-pompoen 

 

Baars met appel uit de Beemster       

Daikon cress-olijfolie-biet   

 

Velouté van oesterzwam    

Tartine-groene kruiden   

 

Hollandse Runderlende uit Baambrugge     

Aardappel-knol groenten-eigen jus  

 

Kalfsstoof uit Ransdorp          

Dragon-seizoengroenten-pastinaak 

 

Hollandse Kazen met zoete toast 

Kaas-druif-Rogge-Venkel 

 

Speckkoek VOC met crème en specerijen   

Kardemon-anijs-vanilline  

 

 

 

Koken aan boord superieur 

Kreeft en kaviaar met Iberico en pata negra € 87,50  

 

Een proeverij van de delicate smaken. Als we deze mooie producten combineren zal dit ook heel 

subtiel moeten gebeuren. Onze kok trakteert u en uw gasten op een verrassende, maar pure 

smaakbeleving. 

 

Dit menu is nog verrassender met door ons geselecteerde wijnen en champagne. 

 

Bij koken aan boord serveren wij kleine gerechten wat samen een maaltijd vullend menu is. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 
 

 

GEWOON LEKKER ETEN 
Deze gerechten halen we tijdens de vaartocht op. 
Prijzen zijn excl. 9% BTW 
 
Plateservice: Biefstuk of vis, friet en salade € 25,00 

 
Biologische Hamburger € 15,50 p.p. 

Max 12, 18 en 22 personen 

Biologische hamburger van Ecofields met gegrilde groente en mozzarella en frietjes 

 

Shared diner/lunch € 49,50 p.p.  
Samen eten is iets van deze tijd waar wij met veel plezier invulling aan geven, lekker snoepen en van 
alles wat, een uitstekende manier om te genieten van elkaar en van het moois wat Amsterdam te 
bieden heeft. Max. 10, 14 en 20 personen 
 
Voorgerechten 
Gedroogde vlees delicatessen/gerookte vissoorten/buffel mozzarella met honing tomaat en kruiden 
creme/brood en tapenade. 
 
Hoofdgerechten: 
Kip met venkel en citroen/seizoenvis met dillesaus en gamba/vegetarische empanadas   
 
Nagerechten: 
Speckkoek VOC / lemon crunch / Chocolade en roodfruit  
 
Warme verse Foodbox maaltijd € 22,50 p.p. excl. BTW  
Max. 12, 17 en 22 personen 
 
1 persoonshoofdgerecht geserveerd in een papieren foodbox 
Pasta met kip 
Pasta met gamba’s 
Pasta vegetarisch 
 
Bon femme met kip 
Bon femme met gamba’s 
Bon femme vegetarisch     
Bon femme is een mix van groenten en aardappels. 
 
Proeverij diner/lunch “Warmoes” € 49,50 p.p. excl. BTW  
Max. 10, 14 en 20 personen 
 
Geserveerd in luxe biologisch afbreekbaar disposables. Servies tegen meerprijs mogelijk. 
 
Tafelgarnituur  
Zuurdesem-Tapenade-Noten-kaassticks 
 
Roseval salade met elstar        
borage-cress-radijs  
 
Gerookte forel met radijs en mizuna      
zeekraal-serano-pompoen 
 
Bulgur met knapperige groenten        
Daikon cress-olijfolie-biet   



 
   
 
 

 

 
Licht gerookte rib-eye     
Tartine-groene kruiden   
 
Zalm met dille en zoete aardappel     
Aardappel-knol groenten-eigen jus  
 
Polderhoen met gele wortel en kriel         
Velkelzaad-seizoengroenten-peul 
 
Hollandse Kazen met zoete toast 
Kaas-druif-Rogge-Venkel 
 
Chocolade met ammarene kers en amandel 
Pure chocolade-gekonfijte kers 
 
 
Tasting diner of lunch ”Dam” € 64,50 p.p. excl. BTW 
Max. 10, 14 en 20 personen 
 
Geserveerd in luxe biologisch afbreekbaar disposables. Servies tegen meerprijs mogelijk. 
 
Charcuterie en desem brood op tafel 
Zuurdesem-Olie-Tapanade-Noten-groenten 

 
Tonijn met avocado         
Radijs-cress-komkommer 
 
Heilbot en zalm van rokerij de Groot uit Monnickendam      
Zeekraal-serrano-pompoen 
 
Salade met kreeft      
Kropsla-gele biet- daikon  
 
Tartaar van rund uit Baambrugge     
Kapertjes-ui-ei  
 
Seizoen vis met dille    
Hollandaise-Roseval-wortel   
 
Kalfsstoof met Citrus en knol          
Dragon-seizoengroenten-pastinaak 
 
Hollandse Kazen met zoete toast 

Kaas-druif-Rogge-Venkel 
 
Speckkoek VOC met kardemom 
Specerijen-gele room-anijs cress 
 
 

 

 

 

 



 
   
 
 

 

 

DRANKEN AAN BOORD 
Prijzen zijn excl. BTW (9% voor non alcoholisch, 21% voor alcoholische dranken, open bar) 

 
Standaard dranken assortiment geschonken vanuit 
kleine fles  
Coca Cola bottled regular en light € 3.70 

Schulp biologische appel- en sinaasappelsap € 3,70   
Heineken bottled vanuit de originele 0,30 cl fles € 4,00  
Spa plat en bruisend (grote flessen) € 7,00 
 
Wijnen en champagne zijn door de sommeliers van het 
Amstel Hotel voor ons geselecteerd. Een uitgebreide 
wijnkaart is beschikbaar.  
 
Carrasvinas, Rueda Verdejo € 29,50 
‘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 € 29,50 
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.  

 
Open bar bier, fris, wijn  
1e uur € 12,50 
2e uur € 10,00 
 
Kurkengeld, indien u uw eigen wijn/champagne mee wenst te nemen 
Wijn/Prosecco per fles € 15,00 
Champagne € 22,50  
 
Moet & Chandon Brut Impérial € 75,00  
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 € 10,00 
Ketel One Vodka, Courvoisier cognac, Four Roses Bourbon whiskey, Chivas Regal whisky,  
Baccardi rum 1,5 borrel 

 

Wij verzorgen op verzoek graag voor u 
Prosecco Belstar € 37,00 
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! 
 
Alle andere dranken, wijnen en champagne kunnen wij naar uw wens verzorgen. 
 

Koffie of thee aan boord  

Koffie en thee per 2 kopjes € 5,25 p.p. 

Gebak (daily pastry) van het Amstel hotel € 8,25 p.p.  

2 kopjes koffie/thee met huisgemaakte mignardises van het Amstel hotel € 8,25 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 exclusief BTW 
 

• Uiteraard kunnen we met al uw dieetwensen rekening houden. Ook voor de kinderen maken we graag 
iets wat ze lekker vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


