Drankenkaart

Cateringlijst ’t Wapen fan Fryslân | Mare fan Fryslân

2 Drankenarrangement Terschelling

In principe worden de drankjes door de deelnemers zelf
uitgeschonken. Desgewenst is het ook mogelijk dat de
bemanning dit verzorgt. In dat geval gelden er andere prijzen.
Wij informeren u graag.
Drankenafname is verplicht:
– bij een dagtocht
– bij een meerdaagse tocht in combinatie met catering
U heeft de keuze uit de volgende 2 drankenarrangementen:

1 Drankenarrangement Texel
In overleg worden de openingstijden van de bar vastgesteld.
Tijdens deze openingstijden kunnen de deelnemers zelf
drankjes schenken. Na afloop ontvangt u rechtstreeks van de
schipper een rekening van de genuttigde dranken.
Koffie/thee per kopje 							 €

1,50

Frisdrank per aangebroken fles 						 €

3,50

Appelsap / jus d’orange per aangebroken fles 					 €

2,95

Wijn Mare fan Fryslân per glas 						 €

2,80

2 Drankenarrangement Terschelling
In overleg worden de (aaneengesloten) openingsuren van
de bar vastgesteld. Tijdens deze openingstijden kunnen de
deelnemers de volgende drankjes schenken: koffie, thee, bier,
wijn, frisdrank en sap.
U betaalt een vaste prijs per persoon gebaseerd op het aantal
uur dat de bar geopend is.
Tijdens dagtochten:
2 uur							
3 uur							
4 uur 							
5 uur							
6 uur							
7 uur							
8 uur of langer							
			
Tijdens meerdaagse tochten:
prijs per dag							

€
€
€
€
€
€
€

Op onze cateringlijst vindt u passende gerechten speciaal samengesteld voor een verblijf aan boord vanaf de ontvangst tot en met
de afsluitende borrel. Puur en eerlijk genieten op de mooiste
plekjes op het water kunt u met onze bijzondere gerechten:
biologisch verantwoorde gerechten
gerechten behandeld met respect voor mens, dier
en milieu. Deze gerechten zijn eveneens gluten- en
lactosevrij en vegetarisch.

14,75
18,75
24,75
27,50
32,00
34,75
36,50

Wijzigingen
Bij het opnemen van uw bestelling gaan we uit van een
minimum aantal personen. Dit aantal kan tot 10 dagen voor
aanvang van uw zeiltocht naar boven worden bijgesteld tot het
maximum aantal personen van het schip.
Servicekosten
Voor de kok en het cateringpersoneel worden servicekosten
berekend. Deze kosten worden gemaakt voor het
cateringpersoneel aan boord, het vervoer van de catering, de
bereiding en het schoonmaken van de keuken.
De servicekosten bedragen € 250,00 per dag.

€ 36,50

Overige drankjes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wijn ’t Wapen fan Fryslân per aangebroken fles 					 € 15,00

Betaling
Nadat u de bestelling van de catering heeft doorgegeven
ontvangt u een overeenkomst met factuur voor de catering en
eventueel het drankenarrangement (alleen indien u gekozen
heeft voor het drankenarrangement Terschelling).
Deze overeenkomst dient 6 weken voor aanvang van uw
zeiltocht ondertekend te zijn teruggestuurd.
Een aanbetaling van 20% van het totaal bedrag dient bij
ondertekening van de overeenkomst te worden betaald. Het
resterende bedrag uiterlijk 2 weken voor afvaart.

Bier (Steenberge) per aangebroken vat (30 liter) 				 € 145,00
Beerenburg

per halve fles € 16,00 / per fles € 32,00

Jonge jenever

per halve fles € 17,50 / per fles € 35,00

Oude jenever

per halve fles € 17,50 / per fles € 35,00

Rode Port

per halve fles € 8,50 / per fles € 17,00

Sherry (droog/medium) per halve fles € 7,50 / per fles € 15,00
Ballantines whisky

per halve fles € 19,50 / per fles € 39,00

Glen Talloch cognac

per halve fles € 14,00 / per fles € 28,00

Bestellingen
Indien u catering wenst, verzoeken wij u vriendelijk dit bij de
reservering van uw zeiltocht aan te geven. Uw catering dient
uiterlijk 8 weken voor aanvang van uw zeiltocht besteld te zijn.
Per gezelschap kan slechts één menu of buffet besteld worden.
Geeft u bij de bestelling door of er eventuele cateringwensen zijn
zoals diëten en/of vegetariërs. Het cateringpersoneel zal zoveel
mogelijk rekening houden met deze speciale cateringwensen.
Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om een deel
van de catering te laten verzorgen en een deel zelf te verzorgen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Op de catering zijn de algemene voorwaarden van de BBZ / TCN
van toepassing.

Indien u een keuze heeft gemaakt voor een of meerdere biologisch
verantwoorde gerechten zijn er aan boord ook diverse biologische
sappen en verse kruidenthee verkrijgbaar.
Prijs per glas
							 € 1,80
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Ontvangst

Borrelgarnituren

Diner
1 Welkomstsouper Twinkelende Hemel
Soep
	Vleesplank met diverse soorten vlees en paté
of
Visplank met diverse soorten verse en gerookte vis
Saté van varkenshaas
Diverse broodsoorten met boter en kruidenboter

€ 22,50

2 N
 atuurlijk verantwoord stamppotten buffet
Groene Gloed
	3 stamppotten van het seizoen geserveerd met
passende garnituren

€ 19,00

3 Stoofpotje Omsloten Land
	Stoofpotje vlees of vis geserveerd met aardappelen,
salade en brood

€ 19,50

4 Schotel Avondrood
	Mediterrane groenteschotel en witlofovenschotel
geserveerd met quinoa, gekookte aardappelen en
passende salade

€ 18,00

Koffie/thee (2x) met scheepskoek		

€ 4,50

	Koffie/thee (2x) met versgebakken appeltaart		

€ 5,50

Alle borrelgarnituren zijn inclusief roomboterzoutjes,
gemengde noten en/of schaaltjes chips.

	
Koffie/thee (2x) met goudrenetten-haver taart

€ 5,80

1 Hollandse Nieuwe
Haring met uitjes

	
Koffie/thee (2x) met peren-speculaas taart

€ 5,80

	Koffie/thee (2x) met zoetigheden 		

€ 5,00

	Korenwijn ontvangst met haring		

€ 4,75

Prosecco ontvangst met bruchetta tomaat		

€ 5,75

met slagroom

2 Frisse Wind
€ 6,00
Warme bittergarnituur (4 garnituurtjes per persoon)
3 Glinsterende Zee
	Kaasplankje met diverse soorten kaas geserveerd
met notenbrood, appelstroop en druiven
	Kaasplankje aangevuld met Spaanse of Italiaanse
vleeswaren

Ontbijt
1 Ontbijt Ochtendgloren		
Diverse broodjes en broodsoorten
Gekookt ei
Verschillende vleeswaren en kaassoorten
Zoet broodbeleg
Yoghurt en muesli
Vers fruit
Koffie, thee, jus d’orange en melk

€ 5,00

€ 8,75

€ 11,85

€ 10,50

2 Ontbijt Vroege Zonnestraal		
€ 14,75
Diverse broodjes, broodsoorten en croissants
Gekookt ei
Luxe vleeswaren
Verschillende Nederlandse en Franse kaassoorten
Zoet broodbeleg
Yoghurt en muesli
Verse fruitsalade en vers fruit
Koffie, thee, jus d’orange, melk en huisgemaakte smoothie

4 Lang vallend Licht
	Pittig gemarineerde garnalen met plukbrood
en bijpassende dip

€ 6,25

Lunch
Alle lunches worden geserveerd met koffie/thee en mineraalwater.
1 Lunch Bulderende Branding		
	Maaltijdsoep van het schip geserveerd met
stokbrood, boter en kruidenboter

€ 8,50

2 Lunch Zeeschuim
		
€ 9,25
	Lunchsalade van quinoa geserveerd met
spinazie omelet

3 Lunch Snijdend Zand		
€ 11,50
	Maaltijdsalade van het schip geserveerd met
ciabatta brood, boter, kruidenboter en tapenade
3 Ontbijt Morgendauw 		
€ 18,50
4 Lunch Langgerekte Schaduw		
€ 14,75
	Diverse soorten oergranen brood waaronder
– broodje hamburger
speltbrood en roggebrood
– broodje beenham
Lijnzaad crackers
(2 broodjes per persoon)
Verschillende boeren kaassoorten
Salade
Eigengemaakte jam
Stokbrood met boter en kruidenboter
Griekse yoghurt en havermuesli
Verse fruitsalade
Koffie, kruidenthee, verse sappen en huisgemaakte smoothie
5 Lunch Omsloten Water		
€ 15,50
	Diverse harde en zachte broodjes (3 broodjes per persoon)
4 Ontbijt Gestrekte Horizon		
€ 19,85
Assortiment luxe vleeswaren en kaassoorten
Diverse luxe broodjes en broodsoorten
Salade
Croissants en zoete koffiebroodjes
Vers fruit
Eiergerecht
Luxe vleeswaren
6 Lunch Hoogste Duin		
€ 16,25
Verschillende Nederlandse en Franse kaassoorten
Diverse luxe broodsoorten belegd met:
Zoet broodbeleg
– gerookte zalm met mosterd-dillemayonaise
Yoghurt en muesli
– gerookte kip met pesto, rucola salade en pijnboompitjes
Verse fruitsalade en vers fruit
– rauwe ham, mozzarella met tomaat en verse basilicum
Verse jus d’orange en huisgemaakte smoothie
(3 broodjes per persoon)
Glas Champagne (méthode traditionelle)
Luxe koffiebroodjes, chocolade brownies en muffins

• Aanvullingen voor de lunch:
kopje soep		
warm hartig broodje van het schip		
kroket/frikadel 		
broodje kroket/frikadel		
side salade		

5 Witte Wolken (5 garnituurtjes per persoon)
€ 9,50
Mini saucijzenbroodje
Canapé belegd met gerookte zalm
	Canapé belegd met geitenkaas, honing en walnoten
uit de oven
Canapé belegd met Franse kaas
Gehaktballetjes in pikante saus
Ciabatta met tapenades en kruidenboter
6 Golven van Zand (5 garnituurtjes per persoon)
Komkommer of kiwi met schijfjes geitenkaas
Pittige wortelsticks
Courgette toast met paprika tapenade
Omelet puntjes
Rauwe groenten met dip

€ 10,75

7 Strakblauw (5 garnituurtjes per persoon)
Canapé belegd met pikante kaas en zalm
Diverse wraps met vlees en vis
Mozzarella spiesjes met tomaat en basilicum
Tomaatjes gevuld met tonijnsalade
Parmaham met meloen
Hartige bladerdeeghapjes met vlees en vis
Tortillachips met salsasaus
Olijven
Ciabatta met tapenades en kruidenboter

€ 14,25

5 Buffet Glinsterende Hemel
€ 29,50
Vissoep of sipelsop (uiensoep)
Gerookte visspecialiteiten
Seizoen salade
Fetasalade
Provençaalse zalm
Mosselen
	Rundersteak met tijm en rozemarijn geserveerd met
een aardappelgerecht en warme groenten
6 Barbecue Rollende Golven
	Diverse vlees soorten (3 stukjes vlees per persoon)
geserveerd met 2 salades, stokbrood, kruidenboter
en tapenades

€ 25,00

7 Barbecue buffet Veelkleurig Tapijt
€ 34,50
Luxe vlees en vissoorten (6 stukjes vlees per persoon)
– gemarineerde biefstuk
– lamskotelet
– runderentrecote
– varkenshaas saté
– spies met gemarineerde garnalen
– pakketje vis in folie
Gevulde puntpaprika’s
Frisse Hollandse salade
Italiaanse pasta salade
Verschillende bijpassende sausjes
Verse broodsoorten, boter, kruidenboter en tapenades

Dessert
€
€
€
€
€

3,50
3,25
1,75
2,75
3,70

Wentelteefje van Fries suikerbrood met vanille room € 5,00

	IJsbuffet van verschillende smaken ijs geserveerd

€ 7,75

Warme tarte tatin met een bolletje kaneelijs

€ 5,25

met slagroom,vruchtensaus of (warme) chocoladesaus

Vruchtencrumble

€ 5,25

Verse fruitsalade met hangop en slagroom

€ 6,50

Proeverij van diverse zoetigheden

€ 4,00

Verse ananas met zwarte chocolade

€ 7,00

Grand dessert (specialiteit van de kok)

€ 8,50
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