
Cateringsuggesties

Zeil mee en Steun!



Ontbijt                        Prijs per persoon in euro’s
 

Belegd broodje met ham of kaas en een krentenbol                                                                              7,75

Ontbijtbuffet                                                                                                                                                                       12,50
- Uitgebreid luxe broodassortiment uit onze eigen kombuis
- Diverse warme, koude, zoete en hartige soorten beleg
- Yogurt en keuze uit diverse soorten cereals
- Vers eitje, keuze uit: gekookt/gebakken of omelet
- Diverse soorten fruit

Het ontbijt is inclusief koffie, thee, melk en sinaasappelsap

Bij de koffie                                                                                                                                                  

Muffin of brownie                                                    2,85
Petit fours                                                2,85
Rotterdamse appeltaart                          3,95
Rotterdamse wortel kokostaart                         3,95
Rotterdamse perentaart            3,95
Slagroom                                         0,50
Uw bedrijfslogo op uw gebakje?                                  per logo 1,00 
                                                                                                                                                                                                
                 
*Op verzoek maken onze koks de heerlijkste taarten. Vraag naar de mogelijkheden! 
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Lunch

Snelle lunch                                          9,50
Soep van de dag 
Diverse broodjes met beleg 

Bakboord lunch                          14,50
Soep van de dag
Assortiment van luxe broodjes
Diverse warme, koude, zoete en hartige soorten beleg

Stuurboord lunch                          18,50
Soep van de dag
Assortiment van luxe belegde broodjes
Assortiment van Hollandse kazen en luxe vleeswaren
Diverse salades
Warme snack

Onze lunches zijn inclusief koffie/thee/melk

Goed gevulde fruitschaal                                                                                                                                              2,95

Borrel          

Koud      : Hollandse kaas, olijven, gedroogde worst                                                                       4,95

Warm                   : Gehaktballetjes, diverse hapjes uit de oven                                                                   4,95
 
Combinatie        : Hollandse kaas, gedroogde  worst, diverse                                                                     7,95
                                     hapjes uit de oven                                                                                                                           

Deluxe     : Snackcups met Hollandse garnalen, wrap met gerookte zalm, 
                                    meloen met parmaham                                                                                                             9,95
  
Rotterzwam bitterballen*                                                                                        4,50
Vega snacks                                                                                                                                  4,95
Oesters of haring                          op aanvraag

* Rotterzwam bitterballen zijn bitterballen gemaakt van op rotterdams koffiedik gekweekte 
oesterzwammen, die nu bekend staan als de allerlekkerste vegatarische nacks.

“Je pakt aan met elkaar, dat zorgt voor zo’n bijzondere band. Dat is fantastisch”



Diner

Alle diners worden geserveerd in buffetvorm

Verrassingsmenu                                                                                                                                                                                                                                
Onze koks verrassen u graag met hun veelzijdige 
kookkunsten en verzorgen een overheerlijk goed 
gevulde maaltijd voor u aan boord.

Captainsdinner             20,00
Een captainsdinner kan eigenlijk van alles zijn; het is een  
maaltijd die genuttigd wordt aan de tafel van een kapitein van 
een schip. Kapucijners hebben hierbij een hoofdrol.
Aangevuld met diverse warme en koude gerechten,  zoals 
speklappen, karbonades en diverse soorten tafelzuren.

Indische rijsttafel                          20,50
Saté (kip) en rendang (stoofvlees rund) 
Bami en Nasi Goreng
Groente in gele curry, sambal goreng telor (ei)
Kroepoek, atjar, sambal, seroendeng, pindasaus en stokbrood

Mediterraans buffet           27,50
Keuze uit vlees/vis en vegatarisch bereid op mediterraanse wijze
Diverse gegrilde groenten 
Uitgebreid assortiment van salades

Barbeque aan dek                          29,50
Stokbrood met diverse smeersels en sauzen
Keuze uit diverse vlees, vis en vegatarische gerechten van de BBQ
Diverse gegrilde groenten 
Uitgebreid assortiment van salades

 19,50
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Dessert

Stel zelf uw dessert samen

Koffie, thee en keuze uit 2 verschillende desserts         5, 50
Koffie, thee en keuze uit 4 verschillende desserts         9,50

Keuze uit:
Chocolademousse
Verse fruitsalade
Sorbetijs 
Spekkoek
Profiteroles
Appel crumble
Cheesecake met fruit coulis
Brownie met vanille ijs

Drank          

Uitkoop Hollandse bar              p.p. per uur  6,- 
(water, fris, vruchtensappen, bier, wijn, port, Beerenburg, Jonge jenever)

Dieetwensen
Aan boord van Zeilschip Eendracht proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met 
noodzakelijke allergieën en dieetwensen. Wij vragen u deze tijdig door te geven aan ons 
kantoor. Wij kunnen helaas geen rekening houden met een veganistisch dieet. 

Heeft u specifieke wensen voor uw Eendracht belevenis? Neem gerust contact met ons op!

 19,50

“Prachtige herinnering, genoten en met veel mensen kennis 
gemaakt”


