
 
Alle hapjes en drankjes in overleg. (i.v.m. niet alles aan boord) 

 

Diverse koude hapjes :    Voor bij de koffie : 

Kaas/ worst € 0,70 p.stuk   Cake    € 1,55 p. stuk 

Gevuld eitje € 1,20 p.stuk  Petit four/ française ( banketbakker) € 2,80 p. stuk 

Bruchetta op toast € 1,50 p.stuk  Gesorteerd gebak ( diepvries) € 2,50 p. stuk 

Stokbroodje brie met honing en walnootje € 2,00 p.stuk   Luxe gebak ( banketbakker) € 3,50 p. stuk 

Wrap gevuld met rauwe ham en pesto € 2,50 p.stuk  Bonbon   € 0,95 p. stuk 

Wrap gevuld met zalm roomkaas en rucola € 2,50 p.stuk  Bruidstaart ( banketbakker) € 6,95 p. persoon 

Canapé gerookte zalm met mousse/ gamba € 2,50 p.stuk    Koffie assortiment bestaande uit € 2,35 p. persoon 

Stokbroodje met palingfilet/ dille/ kaviaar € 2,50 p.stuk  div. roomboterkoekjes, chocolade, nougat, bonbons 

Spiesje met mozzarella/ tomaat en balsamico € 2,50 p.stuk  

Carpaccio toast met truffelmayo en pijnboompitjes € 2,50 p.stuk  

Vitello tonato ( kalfsfricandeau/ tonijnmayo) € 2,50 p.stuk  

Gemarineerde tonijn met wakame en wasabi-mayo € 2,50 p.stuk  

Plateau kaasjes, worstjes, rauwe ham en olijfjes € 3,35 p.pers  

Gemende zoutjes/ kaaskoekjes of luxe noten € 2,25 p.pers  

Diverse nootjes/ pinda’s € 1,00 p.pers  

    

Consumpties : Nationale bar   Consumpties : Internationale bar 

Koffie/ thee € 2,40  Amaretto di Saronno, Bailey’s  € 4,00 

Bier ( Hertog Jan tap) € 2,75   Grand Marinier ,Cointreau, Tia Maria  € 4,00 

Alcoholvrij bier ( Jupiler)  € 3,00   Passoa, Safari, Malibu € 3,50 

Radler ( 2.0% of 0,0%)  € 3,25   Blue Curaçao, Pisang ambon € 3,50 

Frisdranken  € 2,50   Jägermeister, Apfelkorn  € 3,50 

Ice tea/ Ice tea Green  € 3,00  Campari  € 3,75 

Vruchtensappen/ Fristi/ Chocomel  € 2,50  Bacardi  € 3,50 

Wijnen ( merlot, chardonnay, sauvignon)  € 3,95  Wodka, Gin, Whisky ( William Lawson’s) € 3,75 

Rosé/ port ( wit, rood)  € 3,95  Whisky ( J. Jameson, Famous Grouse) € 4,00 

Sherry ( dry, medium)/ Vermouth ( wit, rood) € 3,95  Cognac ( Remy Martin) € 4,75 

Jonge/ Oude/ Citroen/ Bessenjenever  € 3,50   

Advocaat ( slagroom)  € 3,00 

Vieux, Berenburg  € 3,50 

 

Welkomstdrankjes : 

Kir Royal € 5,50 

Champagne ( methode d`champagnoise) € 5,95 

Prosecco ( wit, rosé) € 4,95 

Schipperbitter € 3,50 

Pink Royal € 4,95 

 

   

Noot : 
Alle bovenstaande prijzen betreffende het jaar 2022 en zijn  

incl. btw. Eventuele btw of accijns verhoging kunnen aan u  

worden doorberekend. 


