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welkom aan boordwelkom aan boord consumptiesconsumpties

twee koppen koffie/thee met:twee koppen koffie/thee met:twee koppen koffie/thee met:
cake € 4,00 koffie/thee koffie/thee € 1,70 
suikerbroodsuikerbrood € 4,00 melk € 1,70 
krentenmikkrentenmik € 4,00 frisdrank € 1,80 
bonbons € 2,40 bier (flesje)bier (flesje) € 1,90 
appelgebak/petit foursappelgebak/petit fours € 5,40 wijn/rose € 2,35 

binnenlands gedestilleerdbinnenlands gedestilleerd € 2,35 
buitenlands gedestilleerdbuitenlands gedestilleerd € 4,30 
schippersbitterschippersbitter € 2,35

lunch

zuiderzeelunchzuiderzeelunch
soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,soep, diverse broodsoorten, luxe vleeswaren, jonge en oude kaas,
sla, tomaat en komkommer        € 12,50sla, tomaat en komkommer        € 12,50sla, tomaat en komkommer        € 12,50sla, tomaat en komkommer        € 12,50 inkl. koffie/thee/melkinkl. koffie/thee/melk

mediterrane lunchmediterrane lunch
minestrone soep met vesre groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaansesoep met verse groenten, heerlijke mediterrane broden, italiaanse
vleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenadesvleeswaren, verschillende kaassoorten met pesto en basilicum, diverse slasoorten en tapenades
inkl. koffie/thee/melkinkl. koffie/thee/melk € 17,50

aanvullingen p.p.aanvullingen p.p.
plateau palingplateau paling € 6,75 plateau haringplateau haring € 4,00 
gehaktballetjesgehaktballetjes € 2,50 plateau gerookte visplateau gerookte vis € 6,00 

borrelhapjes p.p.borrelhapjes p.p.

schaaltje zoute koekjes en nootjesschaaltje zoute koekjes en nootjesschaaltje zoute koekjes en nootjes € 2,50
schaaltje olijven in diverse marinadesschaaltje olijven in diverse marinadesschaaltje olijven in diverse marinadesschaaltje olijven in diverse marinades € 2,50
hollandse haring met uitjeshollandse haring met uitjeshollandse haring met uitjes € 4,00

tapas:
gemengde nonoten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,noten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,noten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,noten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,noten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,noten, tapenade met crostini's, tortilla chips met dipsaus, chorizoworst,
gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,75gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,75gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,75gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,75gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,75gemarineerde olijven, mozzarella met cherrytomaatjes en basilicum     € 5,755,90

kaas assortiment, worst en mosterd  kaas assortiment, worst en mosterd  kaas assortiment, worst en mosterd  kaas assortiment, worst en mosterd  € 3,25 

luxe borrelhapjes:luxe borrelhapjes:
toastjes zalm, paling, franse kaas en patetoastjes zalm, paling, franse kaas en patetoastjes zalm, paling, franse kaas en patetoastjes zalm, paling, franse kaas en pate € 4,75 

warme borrelgarnituurwarme borrelgarnituur
o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75o.a. van dobbe kroketjes, bitterballen, kipnuggets, bladerdeeghapjes   € 4,75



avondmaaltijdenavondmaaltijden

captainsdiner: captainsdiner: € 17,50 
kapucijners, braadworstjes, spekjes, uitjes, piccalily,kapucijners, braadworstjes, spekjes, uitjes, piccalily,kapucijners, braadworstjes, spekjes, uitjes, piccalily,kapucijners, braadworstjes, spekjes, uitjes, piccalily,kapucijners, braadworstjes, spekjes, uitjes, piccalily,
amsterdamse uien, groene saladeamsterdamse uien, groene saladeamsterdamse uien, groene salade

pasta buffet:pasta buffet: € 17,50 
spaghetti en penne rigate met 2 sauzenspaghetti en penne rigate met 2 sauzenspaghetti en penne rigate met 2 sauzenspaghetti en penne rigate met 2 sauzen
funghi: een romige saus met paddestoelen en lenteuitjesfunghi: een romige saus met paddestoelen en lenteuitjesfunghi: een romige saus met paddestoelen en lenteuitjesfunghi: een romige saus met paddestoelen en lenteuitjesfunghi: een romige saus met paddestoelen en lenteuitjes
bolognaise: een stevige saus van gehakt en pomodoribolognaise: een stevige saus van gehakt en pomodoribolognaise: een stevige saus van gehakt en pomodoribolognaise: een stevige saus van gehakt en pomodoribolognaise: een stevige saus van gehakt en pomodori

specialiteit mother goosespecialiteit mother goosespecialiteit mother goose € 23,75 
visplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazenvisplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazenvisplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazenvisplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazenvisplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazenvisplank met diverse soorten gerookte vis, plateau franse kazen
stoofpotje rundvlees, stoofpotje rundvlees, 
aardappelgerecht, rauwkostsalade en stokbrood aardappelgerecht, rauwkostsalade en stokbrood aardappelgerecht, rauwkostsalade en stokbrood aardappelgerecht, rauwkostsalade en stokbrood aardappelgerecht, rauwkostsalade en stokbrood 

barbecue € 26,50 
oa. kipsate, merquez worstjes, hamburger van rundvlees,oa. kipsate, merquez worstjes, hamburger van rundvlees,oa. kipsate, merquez worstjes, hamburger van rundvlees,oa. kipsate, merquez worstjes, hamburger van rundvlees,oa. kipsate, merquez worstjes, hamburger van rundvlees,
lamskoteletjes, gekruide magere speklapjes, koftelamskoteletjes, gekruide magere speklapjes, koftelamskoteletjes, gekruide magere speklapjes, koftelamskoteletjes, gekruide magere speklapjes, koftelamskoteletjes, gekruide magere speklapjes, kofte
aardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommeraardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommeraardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommeraardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommeraardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommeraardappelsalade,vleessalade, diverse slasoorten met komkommer
tomaat, feta, olijven en stokbroodtomaat, feta, olijven en stokbroodtomaat, feta, olijven en stokbrood
diverse sauzendiverse sauzen

dessert
italiaanse tiramisuitaliaanse tiramisu € 5,65 
aardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesausaardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesausaardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesausaardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesausaardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesausaardbeien bavarois met verse aardbeien (seizoen) en vanillesaus € 7,75 
fruitsalade (seizoen)fruitsalade (seizoen) € 4,50 
desserttaartdesserttaart € 2,70

vis
vissurprise (borrelhapjes)vissurprise (borrelhapjes)vissurprise (borrelhapjes) € 12,50 
met o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warmmet o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warmmet o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warmmet o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warmmet o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warmmet o.a. hollandse nieuwe, aalfilet, zalmfilet koud- en warm
gerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag engerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag engerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag engerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag engerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag engerookt, sprotfilet op roggebrood, salade vis van de dag en
diverse makreelfilet geserveerd met toast en stokbrooddiverse makreelfilet geserveerd met toast en stokbrooddiverse makreelfilet geserveerd met toast en stokbrooddiverse makreelfilet geserveerd met toast en stokbrooddiverse makreelfilet geserveerd met toast en stokbrood

vislunch
bovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoepbovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoepbovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoepbovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoepbovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoepbovenstaand aangevuld met een kom goed gevulde vissoep € 16,50 






