
1.1)  Stan Huygens (Seizoen gebonden) 

Een zeer luxe 3 uur durende vaart op de “limousine van de Amsterdamse waterwegen”  
met Kir ontvangst & onbeperkt Hollandsebar. Alle gangen worden uitgeserveerd. 
 
Asperge roomsoep met groene en witte asperges 
           *** 
Diverse Franse charcuterie en huisgemaakte paté 
of 
Toast met rillete van diverse Noordzeevis 

  *** 
Dorade Royal met Venkel en puree van aardappel en Meiknolletjes 

            of      
Piepkuiken met Morielle saus, Worteltjes en Broccoli-gratin 

            of  
Assortiment van kleine gevulde Provençaalse groente              

  *** 
Kaasassortiment  
of  
chocoladetaart met Goudse Kaapbessencoulie 

  
 Koffie & thee 
 

Note: Gelieve uw keuze voor de gerechten vooraf door geven aan de reserveringsafdeling. 
 

Duur: 3 uur inclusief bediening, gastvrouw/heer, af & aan vanaf het Centraal Station,          
de beschreven dranken & te boeken vanaf 20 betalende personen 
 
Onze vinoloog adviseert het volgende wijnarrangement, deze is additioneel voor een meerprijs 
bij te boeken. 
Het wijnarrangement 1 glas per gerecht bestaat uit de volgende wijnen: 
Proseco, Chileense Chardonnay, Sauvignon de Touraine, Première Cote de Bordeaux  
& Muscat de Rivesalte  

 

Prijs per persoon € 105,00 

Wijnarrangement prijs per persoon € 25,00 

 
TIP:  
Wijnproeverij aan boord van de Business Boat Charter vanaf € 75,00 per persoon, exclusief 
boothuur & équipe  

 

1.2) Op maat gemaakt 
Door onze eigen chef-kok & zijn équipe exclusieve catering op maat?  
Ontbijt, lunch, diner of borrel, zakelijk of privé wij verzorgen alles in overleg en op maat. Wij 
doen alles om uw wensen en verwachtingen te realiseren en u en uw gasten optimaal te laten 
genieten. Onze chef-kok & équipe staan voor u klaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1)  Running Dinner I 
        Varen door de mooiste grachten van Amsterdam inclusief Hollandsebar aan boord  
             & eten in de lekkerste restaurants? Dat kan met een Running Dinner.  
              
 
             Programma: 

19.00 uur Inschepen bij Centraal Station. Een Schippersbittertje & Amsterdams 
garnituur wordt u aangeboden. 

19.45 uur Van boord bij het eerste restaurant voor het voorgerecht. 
20.30 uur Transfer per luxe rondvaartboot. 
21.00 uur Van boord bij het tweede restaurant voor het hoofdgerecht. 
22.15 uur Weer aan boord voor het Dessert, waar u en Crème brûlée met koffie & thee  

geserveerd krijgt 
23.00 uur Ontschepen bij Centraal Station. 
 
Deelnemende restaurants: 
Restaurant De Brakke Grond, Restaurant Sluizer, Restaurant Kelderhof 

 Restaurant Odeon & Restaurant De Oesterbar  
  

Duur: 3 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge,          
de beschreven dranken aan boord, menu's in de restaurants en het dessert aan boord & te 
boeken vanaf 20 betalende personen. Exclusief overige genuttigde dranken in het restaurant, 
deze genuttigde dranken daar ter plaatste af rekenen. 
 

 
 
 
2.2)  Running Dinner II 
        Varen door de mooiste grachten van Amsterdam inclusief Hollandsebar aan boord  
             & hoofdgerecht eten in het restaurant naar keuze? Dat kan met de Running Dinner II.  
              
 
             Programma: 

19.00 uur Inschepen bij Centraal Station. Ontvangst met een Schippersbittertje, gevolgd 
door voorgerecht aan boord.  

 Keuze uit: 
Salade met gerookte forel en een Frambose vinaigrette 
of 
Thaise groentensoep, met taugé en cocosmelk 

19.45 uur Gasten van boord bij restaurant naar keuze voor het hoofdgerecht 
21.00 uur Weer aan boord voor het Dessert, waar u en Crème brûlée met koffie & thee 

geserveerd krijgt 
22.00 uur Gasten van boord, einde van het programma 
 
Deelnemende restaurants: 
Restaurant De Brakke Grond, Restaurant Sluizer, Restaurant Kelderhof, Restaurant Odeon & 
Restaurant De Oesterbar 
 
Duur: 3,0 uur inclusief bediening, af & aan Centraal Station, VIP Lounge          
de beschreven gerechten & Hollandse bar aan boord, menu's in de restaurants & te boeken  
vanaf 20 betalende personen. Exclusief overige genuttigde dranken in het restaurant,  
deze genuttigde dranken daar ter plaatste af rekenen. 
 
 

 

Prijs per persoon € 110,00 

Prijs per persoon € 105,00 



 
3.1) Drankassortiment Business Boat Charter 
 

Frisdrank (flesjes):   € 1.90 

• Fanta - sisi 

• Cola 

• Cola light 

• 7-up 

• Tonic 

• Cassis 

• Bitter lemon 

• Sinaasappelsap 

• Sourcy blauw / Sourcy Rood 

• Jus d’orange   €  2.15 

• Appelsap     €  2.15 
 

Bier:        €  2.05 

• Heineken flesjes 
  
Wijn :                   

• Huiswijn rood per fles  € 20.10 

• Huiswijn wit per fles       € 20.10 

• Chileense Chardonay per fles € 27.50 

• Sauvignon de Touraine per fles € 32.50 

• Première Cote de Bordeaux per fles€ 36.00 

• Muscat de Rivesalte per fles € 19.50 
 
Champagnes: 

• Champagne Moët & Chandon  € 57.00 

• Champenoise St. Martin    € 30.00 

• Kir     €   5.90 

• Kir Royal    €   9,20 
 
Gedistilleerd: 

• Port / Sherry / Vermouth  €   3.50 

• Whisky    €   5.90 

• Cognac    €   5.90 

• Jonge/oude jenever   €   2.60        

• Campari    €   3.50 

• Diverse binnenlands gedistilleerd €   3.50 

• Diverse buitenlands gedistilleerd €   4.50 

• Diverse likeuren   €   4.50 
 
*Note: exclusief boothuur,ober(s) en gidsservice 
(Per 15 passagiers 1 ober) 
Prijzen excl. BTW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


