www.platbodemzeilen.com
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Prijslijst 2011:

DAGTOCHTEN:
Scheepshuur maandag t/m donderdag (9:00 á 10:00 uur – 16:00 á 17:00 uur):

€ 1.195,--

Scheepshuur dagdeel (tijdstippen in overleg) maandag t/m donderdag:

€

Scheepshuur middag- en avondtocht (tijdstippen in overleg):

€ 1.285,--

Brandstof:

inclusief

Toeristenbelasting en passagekosten in haven(s):

inclusief

Passagekosten bruggen en sluizen:

inclusief

Schipper en bemanning:

inclusief

Gebruik van reddingsvesten en zeiljacks:

inclusief

Schoonmaak- en servicekosten:

inclusief

Toeslag vrijdag of zaterdag:

€

120,--

Toeslag vrijdag of zaterdag bij dagdeel:

€

80,--

Toeslag andere opstapplaats als thuishaven:

€

100,--

►

695,--

Andere wensen vanzelfsprekend mogelijk en bespreekbaar echter op aanvraag.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (thans 6%, mutaties daarin worden doorberekend).
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ARRANGEMENTEN:
►

Prijzen voor arrangementen gelden voor een maximale groepsgrootte van 12 personen. Bij een grotere groepsgrootte geldt een
toeslag. Neem contact op indien uw groep groter is.

Basisarrangement:
€ 1.693,-Charterdag compleet met onbeperkt koffie/thee, lunch en dagcatering.
(koffie/thee bij aankomst met gevulde koek, haringschaal met schipperbittertje,
2 x bittergarnituur koud, lunch “Markermeer”, 2x nootjes, 3x drankje en verder
koffie/thee naar behoefte)
Ambachtelijke palingrokerij Smit-Bokkum te Volendam:
* Bezoek aan Palingsoundmuseum
* Rondleiding door palingrokerij inclusief paling proeven
* Koffie met gebak, rondleiding door palingrokerij inclusief paling proeven
* Rondleiding door palingrokerij, daarna broodje paling of Hollandse garnalen
met koffie, frisdrank of een biertje
* Rondleiding door palingrokerij inclusief paling proeven, daarna een maaltijd van
gebakken kabeljauwmootjes met remouladesaus of gemarineerde kip met
Indische zoetzure saus
* Rondleiding door palingrokerij, daarna een visschotel met zoute haring, gerookte
paling, Hollandse garnalen en gerookte zalm
* Rondleiding door palingrokerij, gevolgd door menu “Markerwaard”
(soep van de dag, warm gerookte zalm met kruidige pasta, dessert)
* Rondleiding door palingrokerij, gevolgd door menu “Doolhof”
(soep van de dag, twee in boter gebakken tongen met passende
seizoensgarnituren, dessert)
* Rondleiding door palingrokerij, gevolgd door menu “Smit-Bokkum”
(gerookte paling op toast, op Volendammer wijze gestoofde schelvis
met rode koolstamp en mosterddoop, dessert)
* Rondleiding door palingrokerij, gevolgd door menu “rechtop in ‘t pannetje”
(ijsselmeer stoofaal op z’n Volendams met rode koolstamp en
“butter & eek”-saus)
* Rondleiding door palingrokerij, gevolgd door menu “Slobbeland”
(soep van de dag, tournedos in pepersaus met passende seizoensgarnituren, dessert)

€
€
€

33,-57,-99,--

€

117,--

€

198,--

€
€

198,-330,--

dagprijs
(ca. € 420,--)
€

438,--

€

426,--

€

378,--

Dranken anders dan genoemd zijn niet in de prijzen inbegrepen en worden op nacalculatie
gefactureerd of dienen zelf ter plaatse te worden afgerekend.
Menu- en prijswijzigingen voorbehouden. Wij informeren u hierover indien dat van toepassing
blijkt te zijn.
Bezoek aan Pampus:
* Bezoek aan Pampus, inclusief rondleiding
€ 117,-Buiten de reguliere openingstijden gelden andere tarieven. Ook is het mogelijk dat er
geen gids beschikbaar is. U krijgt dan het boekje “Pampus van binnen bekeken”.
* Andere arrangementen te Pampus
op aanvraag
LET OP: Wij mogen geen catering leveren op Pampus of aan de steiger van
Pampus. De lunch dient dus tijdens het varen te worden genuttigd.

►

Andere wensen vanzelfsprekend mogelijk en bespreekbaar echter op aanvraag.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (thans 6%, mutaties daarin worden doorberekend).
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CATERING:

Welkomstborrel:

Schipperbitter
Koum Quat

€
€

1,50 p.p.
2,-- p.p.

Aankomst:

koffie/thee met gevulde koek
koffie/thee met appelgebak

€
€

2,50 p.p.
4,50 p.p.

€

5,-- p.p.

fris/bier/wijn/jenever
koffie/thee/Spa blauw

€
€

1,50 p.st
1,-- p.st.

Brut, demi sec
Asti (lichte zoete ontbijt- of lunch champagne)

€
€

28,50 p.fles
19,-- p.fles

Haringschaal:
stukjes zoute haring met uitjes en zuur en een schipperbittertje

€

4,50 p.p.

Toastjes:

€

5,50 p.p.

€
€

2,50 p.p.
2,50 p.p.

Onbeperkt koffie en/of thee:
Drankjes losse verkoop/nacalculatie:
Champagne:

toastjes gerookte zalm en toastjes gerookte paling

Snack broodjes:
“Vriendschap” (ijsbergsla, zuurkool, frankfurter en mosterdsaus)
“Bilbo Balings” (ijsbergsla en huzarensalade)
Lunch “Markermeer”:
3 belegde broodjes (ham, kaas en haring)
naar eigen wens boter, uitjes, zuur, komkommer, tomaat, peper
en zout
glas melk of karnemelk
vers fruit (appel, banaan o.d.)

€

17,-- p.p.

Lunch “Isalania”:
3 belegde broodjes p.p. (assorti ham, kaas, zalm en Hollandse
garnalen) naar eigen wens boter, whiskysaus, komkommer, tomaat,
peper en zout
glas melk of jus d’orange
vers fruit (appel, banaan o.d.)

€

22,-- p.p.

Verse soep:
verse groenten-, kippen- of tomatensoep (vooraf keuze bekend
maken s.v.p.)

€

3,50 p.p.

Bittergarnituur koud:
stukjes worst/blokjes kaas met 2 soorten mosterd en komkommer

€

2,50 p.p.

Sushi: 5 stuks assorti vis / vegetarisch (dagvers)

€

10,-- p.p.

Gehaktballetjes met saté-saus:

€

3,50 p.p.

Nootjes:

€

1,50 p.p.

gezouten cashewnootjes en Africa-borrelmix
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VERVOLG CATERING:

Uurtje naborrelen aan boord na terugkomst:
3x drankje per persoon
3x borrelhapje/tapas (diverse warm en koud)
nootjes

€

18,50 p.p.

Nasi met kipsaté en kroepoek: (1 gangs diner)

€

8,50 p.p.

Vissermansmaaltijd:
met koolvis gekookte aardappelen, rode kool met appeltjes en mosterdsaus

€

7,50 p.p.

Barbecue “Markermeer”:
5 soorten vlees (rund, kip en varken), diverse sauzen, stokbrood,
kruidenboter, rauwkostsalade en aardappelsalade.

€

25,-- p.p.

Barbecue “Isalania”:
5 soorten vlees (rund, kip, varken en gemarineerde gamba’s),
diverse sauzen, gepofte aardappel, stokbrood, kruidenboter,
rauwkostsalade en aardappelsalade.

€

30,-- p.p.

►

Andere wensen vanzelfsprekend mogelijk en bespreekbaar echter op aanvraag.

►

Alle catering dient vooraf te worden besteld in verband met onze inkoop en
beperkingen aan boord.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (thans 6%, mutaties daarin worden doorberekend).
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