
Lunch/Buffetten 

 

Kleine lunch:       € 14,90 

Variatie van 2 luxe belegde broodjes p.p. 
waaronder: ciabatta met mozzarella en tomaat,  
pistolet met zalm of heilbot, clubsandwich met gerookte kip,  
bacon en ijsbergsla. Waldkorn-bol met boerenachterham,  
koffie en thee       
. 
HHOOLLLLAANNDDSSEE    LLUUNNCCHH      € 19,50 
Diverse luxe broodjes en krentenbollen, schaal met luxe  
vleeswaren, div. soorten kaas, huisgemaakte  salades,  
verse fruitsalade, koffie, thee,  melk en karnemelk.    
 
AAMMEERRIICCAANN  LLUUNNCCHH            €€  1199,,5500  
Halve bagel met roomkaas en pastrami, ruim 
gegarneerd met komkommer , tomaat en ei. 
Halve bagel met ijsbergsla, tonijnsalade en tomaten- 
tapenade, triangel sandwich met creamcheese en tomaat, 
brownie, warme wrap met ‘spicy chicken’. 
  

UUIITTGGEEBBRREEIIDDEE  BBRRUUNNCCHH            € 23,00 
Diverse luxe broodjes, Hollandse en buitenlandse kazen,  
schalen met luxe vleeswaren, diverse huisgemaakte  
salades, gerookte Schotse zalm  Kalfsragout met rijst,  
koffie en thee            
 

KOUDE BUFFETTEN 
 

BUFFET "DE DAME" € 22,50 

Schotse rode zalmsalade, haring met uitjes en zuur, verse fruitsalade, gerookte 
boerenham, paté, Waldorfsalade, gebraden kiprollade, gevulde eieren, gevulde 
tomaten, stokbrood met room- en kruidenboter.  

  

 

BUFFET "DE VECHT" 
€ 26,00 

Salade van Hollandse garnalen en rivierkreeft, rundvlees salade, kipsalade met 
gerookte kalkoen, zalmsalade, krabsalade, getrancheerde kalfslende met 
mosterdmayonaise, lamsham met wilde asperges, gerookte ribeye, paté en croute, 
zalmmousse, Parmaham met meloenparels, stokbrood met room- en kruidenboter.  

  

 
WARME BUFFETTEN 

 

MEXICAANS BUFFET € 26,00 

Visschotel met grote garnalen, zalm en mosselen, tortilla gevuld met kip en zoetzure 
saus, bonenschotel met kip en groenten, lamsbout in rode wijnsaus en thijm, witte 
rijst en aardappelpuree, Nachos chips met guacomole, Mexicaanse salade met 
maïs, avocado, paprika en kidneybonen, maïsbrood en boter.  

  

 
HOLLANDS BUFFET 

€ 26,00 

Drie soorten stamppot, Hollandse kalfsgehaktbal met grootmoeders jus, 
sukadelapje gaar gesmoord in een jus van oud bruin en appelstroop, slagers 
rookworst, krokant gebakken speklapje, gegratineerde witlofschotel, gebakken 
aardappels, kapucijners met spek. Bijgerechten: piccalilly, uitjes, mosterd, kropsla 
met tomaat, komkommer en ei, met een dressing van olie, azijn en mosterd, 
Amsterdams zuur.  

  

 

 

 

€ 26,00 



ITALIAANS BUFFET 

Zalmfilet in dragonsaus, kalfsvlees met Parmaham, kipfilet met paprikaroomsaus, 
rundergehaktballetjes, huisgemaakte lasagne. Pasta’s: penne rigata, fussili tricolore. 
Sauzen: Bolognese, Carbonara, salade Caprese.  

  

 

FRANS BUFFET 
€ 26,00 

Zalmfilet in Bearnaisesaus, Boeuf Bourguignonne (stoofschotel van rundvlees, rode 
wijn, champignons en Provençaalse kruiden), Bresse kipfilet in een zachte 
Stroganoff saus, Gratin Dauphinoise (aardappelgratin), ratatouille, Pilav rijst, salade 
Nicoise.  

  

 
BUFFETTEN, KOUD EN WARM 

 

INDONESISCH BUFFET € 33,00 

Daging smoor (rundvlees in Balinese saus), Babi ketjap (varkensvlees in zoete 
sojasaus), Ajam pedis (kipkarbonades in pittige saus), Saté Ajam (kipfilet met 
Javaanse satésaus), Kare djawa (groenten met kip en aardappel), Tahoe kuning 
(soyablokjes in cocoskerrie saus), Sayoer lodeh (groenten in kokosmelk), sambal 
goreng boontjes (sperziebonen in een pittige saus), Bami goreng (gebakken mie), 
witte rijst. Garnituur: kroepoek, atjar, seroendeng, sambal.  

  

 

SPAANS TAPASBUFFET 
€ 28,00 

Zalmsalade van rode zalm met gamba’s gegarneerd, gemarineerde garnalen in 
pittige salsa, tonijnsalade met olijven en paprika, aardappelsalade met bieslook en 
gevulde eitjes, sardientjes, canape rundercarpaccio, canapé serranoham met 
meloen, flensje gevuld met roomkaas en gerookte amandelen, olijventapende, 
stokbrood met kruidenboter, Tonijnenvelopjes, zarzuela, paella, kipvleugeltjes, 
tortilla, albondigas.  

  

 

TOSCANA BUFFET 
€ 29,00 

Koude gerechten: In olijfolie gemarineerde zeevruchten, carpaccio van ossenhaas, 
meloen met traditioneel gerijpte ham, kalfsfilet met tonijnmayonaise, ”Tricolore” 
pastasalade met Peccorinokaas en pesto, tomatensalade met mozzarella en verse 
basilicum, diverse olijventappenades, diverse soorten brood met room- en 
kruidenboter 
Warme gerechten: Mediterrane visschotel met gedroogde tomaat, Saltim Bocca 
(kalfsvleesrolletjes met Parmaham en salie). Bijpassend groenten- en 
aardappelgarnituur.  

  

 

BOURGONDISCH BUFFET 
€ 29,00 

Koude gerechten: Een presentatie van onder andere gerookte zalm, forel en 
makreel, tonijnsalade, verschillende soorten Franse patés, Franse vleessalade met 
een assortiment ”charcuterie” (Franse vleeswaren), grove boerensalade met 
crouton en kruidendressing, salade met Roquefort en gekonfijte vijgen, diverse 
soorten brood met room- en kruidenboter. 
Warme gerechten: Gebakken zalmfilet met bearnaisesaus, Boeuff Bourguignonne 
(rundvlees gestoofd in rode wijn met Provençaalse kruiden). Bijpassend groenten- 
en aardappelgarnituur.  

  

 

3 GANGEN DINER 
€ 46,00 

Het is ook mogelijk om een 3 gangen diner aan boord te serveren (v/a € 46,- p.p.).  
  

 
 
Prijzen zijn exclusief BTW.  
Wijzigingen in de menu kaarten voorbehouden.  


