
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze cateringlijst vindt u passende gerechten 

speciaal samengesteld voor een onvergetelijk 

verblijf aan boord vanaf de ontvangst tot en met 

de afsluitende borrel. 

Servicekosten 

Voor de kok en het cateringpersoneel worden 

servicekosten berekend. Deze kosten worden 

   gemaakt voor het cateringpersoneel aan boord, 
het vervoer van de catering, de bereiding en het 

 
 
 

Cateringlijst 

Vliegende Hollander 

Bestellingen 

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van een passend 

menu bij uw verblijf aan boord. Dit mag tegelijk 

met de reservering van het schip, maar ook later 

nog. Houd er rekening mee dat wij uw definitieve 

bestelling uiterlijk 8 weken voor de zeiltocht nodig 

hebben. Er geldt geen minimum aantal personen, 

maar wel een minimale afname van € 550,- per dag 

(excl. servicekosten). Per gezelschap kan slechts 

één menu of buffet besteld worden. Geeft u bij de 

bestelling door of er eventuele cateringwensen zijn 

zoals diëten en/of vegetariërs. Het 

cateringpersoneel zal zoveel mogelijk rekening 

houden met deze speciale cateringwensen. Voor de 

bereiding van speciale wensen kunnen eventueel 

extra kosten worden berekend. Voor vegetarische 

gerechten worden geen extra kosten berekend. Het 

is om organisatorische redenen niet mogelijk om 

een deel van de catering te laten verzorgen en een 

deel zelf te verzorgen. Het kan zijn dat u bij afname 

van catering een hut minder ter beschikking staat. 

 

Wijzigingen 

Bij het opnemen van uw bestelling gaan we uit van 

een minimum aantal personen. Dit aantal kan tot 10 

dagen voor uw zeiltocht naar boven worden bijgesteld 

tot het maximum aantal personen van het schip. 

schoonmaken van de keuken. De servicekosten 

bedragen per dag: 

Dagtocht € 175,00 

Buffet € 100,00 

Meerdaagse tochten € 225,00 

 

Betaling 

Nadat u de bestelling van de catering heeft 

doorgegeven ontvangt u een overeenkomst 

met factuur voor de catering en eventueel het 

drankenarrangement. 

Een aanbetaling van 20% van het totaal 

bedrag dient bij ondertekening van de 

overeenkomst te worden betaald. Het 

resterende bedrag uiterlijk twee weken voor uw 

zeiltocht. 

 

Belangrijk 

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en 

inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ook op de 

catering zijn de algemene voorwaarden van de 

BBZ van toepassing. 



 

Ontvangstmogelijkheden 

Koffie/thee tafel met diverse Hollandse 

lekkernijen € 4,30 

Koffie/thee met appelgebak & slagroom 

€ 5,50 

Koffie/thee met huisgemaakte chocolade 

brownie € 4,95 

Koffie/thee met huisgemaakte carrot cake 

€ 4,95 

Koffie/thee met een diversiteit aan gebak & 

bonbons € 6,00 

Schippersbitter met haring en uitjes    € 6,60 

Prosecco met zalm- en serranoham wraps 

€ 6,50 

 

 

Ontbijtmogelijkheden: 

Lekker Hollands ontbijten € 11,25 

Diverse harde en zachte broodjes 

Suikerbrood & mini-krentenbollen 

Gekookte eieren 

Diverse vleeswaren, zoals achterham, 

grillworst & gerookte kipfilet 

Diverse Hollandse kaassoorten: jong 

belegen kaas, oude kaas & boerenkaas 

Gevarieerd zoet beleg (jam, honing, 

pindakaas, hagelslag) 

Yoghurt en muesli 

Fruit in fruitmand 

Koffie/thee, melk en jus d’orange 

Piratenontbijt € 14,75 

Diverse versgebakken broodjes en 

sneetjes donker oerbrood 

Versgebakken roomboter croissants 

Scrambled eggs met gebakken bacon 

Mini-worstjes, gebakken champignons & 

gegrilde tomaat 

Diverse vleeswaren, zoals achterham, 

salami & gerookte kipfilet 

Diverse soorten kaas, zoals brie, jonge & 

oude kaas 

Gevarieerd zoet beleg (jam, honing, 

nutella, hagelslag) 

Yoghurt en muesli 

Fruit in fruitmand 

Koffie/thee, melk en jus d’orange 

 
Ontbijt Vliegende Hollander Deluxe € 17,75 

Diverse luxe ovenverse broodjes 

Versgebakken roomboter croissants, 

suikerbrood & mini-krentenbollen 

Scrambled eggs met gerookte zalm en 

bieslook 

Vleeswaren plateau royaal met o.a. rosbief 

en filet americain 

Kaasplateau royaal met o.a. brie, 

mozzarella en old Amsterdam 

Gevarieerd zoet beleg (jam, honing, 

nutella, hagelslag) 

Yoghurt, muesli & granola 

Gesneden vers fruit 

Koffie/thee en melk 

Versgeperste jus d’orange 

Huisgemaakte bosvruchtensmoothie 

Biologisch powerontbijt € 20,50 

Diverse luxe oergranenbroden zoals 

speltbrood, desembrood en roggebrood 

Warme havermout met walnoten en 

blauwe bessen 

Omeletpunt met champignon & tomaat 

Vleeswaren plateau 

Kaasplateau 

Yoghurt, kwark, granola en muesli 

Vers gesneden fruit 

Koffie, thee en melk 

Versgeperste jus d’orange 

Huisgemaakte bosvruchtensmoothie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchbuffetten 

Traditioneel Hollands € 8,95 

Huisgemaakte Hollandse erwtensoep 

Tosti met boerenkaas en/of achterham 

Stokbrood en kruidenboter 

 
Piratenlunch € 14,95 

Ambachtelijke groentensoep 

‘Make your own burger’ met o. a. gebakken 

hamburgers, ijsbergsla, tomaat & uiringen 

Rijkelijk gevulde vleeswarenplateau en 

kaasplateau 

Diverse luxebroodjes en broodsoorten 

Vers fruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Of: 

Ambachtelijke Groentensoep 

Warme wraps gevuld met kip, paprika en ui. 

Gegratineerd met kaas 

Warme tortillachips met huisgemaakte 

guacemole, gegratineerd met kaas 

Stokbrood met kruidenboter 

Gesneden watermeloen 

 
Lunch Vliegende Hollander deluxe € 18,25 

Pomodori-crème soep met verse basilicum 

Koude pastasalade met o.a. geitenkaas, 

gebakken spekjes en appel 

Luxe belegde sandwiches (3 p.p.) met: 

- Gerookte zalm, roomkaas en salade 

- Serranoham, mozzarella, tomaat en pesto 

- Hummus & gegrilde Italiaanse groenten 

Vers fruit 

 
Vegetarisch en gezond (volledig biologisch 

mogelijk + € 3,95) € 18,25 

Verse pompoensoep 

Vegetarische quiche 

Quinoasalade met o.a. feta, zongedroogde 

tomaat, komkommerblokjes & walnoten 

Luxe belegde sandwiches (3 p.p.) met: 

- Hummus & gegrilde Italiaanse groenten 

- Roomkaas, tomaat & avocado 

- Mozzarella, tomaat, rucola & pesto 

Vers fruit 



Dinerbuffetten 

Traditioneel Hollands dinerbuffet € 15,95 

Stamppotje van het seizoen 

Stoofpotje van zachte rundersucade 

Mix van gebakken champignons en ui 

Frisse Hollandse salade 

Stokbrood met kruidenboter 

 
Piraten Barbecue buffet € 29,50 

Barbecueworstjes 

Runderhamburgers 

Gemarineerde kipspiesjes 

Vis in folie 

Verse seizoenssalade 

Ambachtelijke aardappelsalade 

Diverse soorten stokbrood met 

kruidenboter & tapenade 

Knoflooksaus, Whiskeysaus, 

Barbecuesaus & satésaus 

 
Barbecue buffet deluxe € 32,50 

Biefstuk met rozemarijn en tijm 

Gemarineerde kipspiesjes 

Spareribs 

Shaslick met paprika, ui en spek 

Gambaspies in knoflookmarinade 

Zalm in folie 

Gevulde paprika met ratatouille en feta 

Mediterraanse pastasalade 

Verse seizoenssalade 

Diverse luxe stokbroden met kruidenboter 

& tapenade 

Knoflooksaus, whiskeysaus, barbecuesaus 

& satésaus 

 
Dinerbuffet Vliegende Hollander € 23,00 

Kastanje-champignonsoep 

Keuze uit: 

- Rundersteak met rozemarijn en tijm & 

peperroomsaus 

Of 

- Provençaalse zalmfilet in dille-roomsaus 

Potato wedges met parmezaan uit de oven 

Ratatouille (Frans gerecht van gestoofde 

groenten) 

Verse seizoenssalade 

Salade Caprese met tomaat, mozzarella & 

basilicum 

Diverse luxe stokbroden met kruidenboter 

& tapenade 

 
Dinerbuffet Vliegende Hollander 

deluxe € 29,50 

Bouillabaisse of kastanje-champignonsoep 

Gerookte visspecialiteiten 

Rundersteak met tijm en rozemarijn & 

peperroomsaus 

Provençaalse zalmfilet & dille-roomsaus 

Gebakken mosselen met paprika en ui 

Potato wedges met parmezaan uit de oven 

Ratatouille (Frans gerecht van gestoofde 

gerechten) 

Verse seizoenssalade 

Salade Caprese met tomaat, mozzarella & 

basilicum 

Diverse luxe stokbroden met kruidenboter 

& tapenade 

 
Tapasbuffet € 26,50 

Koude tapas 

- Ciabatta met aioli en tapenade 

-   Gemarineerde olijven 

- Mozzarella-tomaten spiesje met verse 

basilicum 

- Wraprolletjes met tonijnsalade 

- Wraprolletjes met gerookte zalm en 

roomkaas 

- Spaanse ham- en worstsoorten 

- Dadels omringd met spek 

Warme tapas 

- Albondigas en salsa (pikante 

gehaktballetjes in tomatensaus) 

- Spaanse kipspiesjes 

- Gebakken gamba’s in knoflookolie 

- Patatas bravas met knoflookmayonaise 

- Geitenkaas omwikkeld met serranoham 

- Gevulde champignons 

Desserts 

Dame blanche met vanille-ijs en warme 

chocoladesaus € 3,95 

Flensje met vers fruit, vanille-ijs & slagroom 

€ 4,50 

Apfelstrudel met vanillesaus & slagroom 

€ 4,50 

Italiaanse tiramisu € 5,50 

Chocoladetaartje met pistache ijs € 5,50 

Bosvruchtencakeje met 

citroenmascarpone & rood fruit € 5,25 

Kersenflapje met roomijs & slagroom 

€ 5,25 

 

Borrelgarnituren 

Statafel melange € 4,30 

Zoutjes- en nootjes melange 

Gemarineerde olijven 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade 

 
Mexicano € 5.25 

Nachochips met tomaat, ui en jalapenos, 

gegratineerd met kaas en guacemole 

Huisgemaakte guacemole en sweet-chili dip 

Hollandse nieuwe € 5,50 

Haring met uitjes op roggebrood 

Gerookte zalm op toast 

 
Bladerdeeghapjes € 6.50 

Diverse hartige bladerdeeghapjes met vlees, 
vis en vegetarische vulling (4 p.p.) 

 
Tapasgarnituur € 10,75 

Ciabatta met aioli en tapenade 

Pittige gehaktballetjes in tomatensaus 

Geitenkaas omwikkeld met serranoham 

Wraprolletjes gevuld met zalm en roomkaas 

Mozzarella-tomatenspiesje met verse 

basilicum 

 
Luxe borrelgarnituur € 8,95 

Kaasplankje met div. luxe kaasjes 

Div. Spaanse of Italiaanse vleeswaren 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade 

Gemarineerde olijven 

Frisse komkommer, wortel- en 

selderijstengels met yoghurtdip 



Drankenprijslijst 

Dagtochten 

Voor dag- en avondtochten met catering 

worden de drankjes door het 

cateringpersoneel verzorgd. U heeft keuze uit 

de volgende 2 arrangementen: 

 
Dagtochtdrankenarrangement 1: 

Hierbij betaalt u op nacalculatie per uitgeschonken 

drankje. 

Koffie/ thee € 1,50 

Chocomelk (warm of koud) € 1,75 

Diverse frisdranken                                  € 1,75 

Mineraalwater (met of zonder koolzuur € 1,75 

Appelsap/ jus d’ orange                        € 2,00 

Rode/ witte en rosé wijn € 2,95 

Prosecco € 2,95 

Bier € 2,25 

Alcoholvrij bier € 2,25 

Jenever € 2,95 

Beerenburg € 2,95 

 
Dagtochtdrankenarrangement 2: 

Onbeperkt gebruik maken van het 

drankenarrangement: 

Bier, alcoholvrij bier, wijn (rood, wit en rosé), 

frisdrank (cola, sinas, cassis), sap (jus d’ 

orange, appelsap), mineraalwater (met en 

zonder koolzuur), koffie en thee, 

chocolademelk 

€ 25,00 per persoon 

Bier, alcoholvrij bier, wijn (rood, wit en rosé), 

frisdrank (cola, sinas, cassis), sap (jus d’ 

orange, appelsap), mineraalwater (met en 

zonder koolzuur), koffie en thee, 

chocolademelk + gedistilleerd (Beerenburg, 

jonge en oude Jenever, schippersbitter) 

€ 32,00 per persoon 

 

 

Meerdaagse tochten 

Tijdens meerdaagse tochten met catering 

kunnen de deelnemers zelf de drankjes 

schenken. U heeft de keuze uit de 

volgende arrangementen: 

 
Arrangement 1: 

Hierbij betaalt u op nacalculatie per 

aangebroken fles of vat. 

Diverse frisdranken (per fles 1,5 l)    € 4,95 

Mineraalwater (per fles 1,5 l)    € 3,95 

Appelsap/ jus d’ orange     € 4,95  

(per fles/pak 1,0 l) 

Rode/witte en rosé wijn (0,75 l)           € 15,50 

Bier (per vat 30 l)                       vanaf € 125,00 

Alcoholvrij bier (per flesje 0,33 l) € 2,50 

Jenever (per fles 1,0 l) € 27,50 

Beerenburg (per fles 1,0 l) € 2,50 

 
Arrangement 2: 

Onbeperkt gebruik maken van het 

drankenarrangement: Bier, alcoholvrij 

bier, wijn (rood, wit en rosé), frisdrank 

(cola, sinas, cassis), sap (jus d‘orange, 

appelsap), mineraalwater (met en zonder 

koolzuur), koffie en thee, chocolade melk 

 
24 uur                              € 36,50 per persoon 

weekend                         € 72,00 per persoon 

 
Bier, alcoholvrij bier, wijn (rood, wit en rosé), 

frisdrank (cola, sinas, cassis), sap (jus 

d‘orange, appelsap), mineraalwater (met en 

zonder koolzuur), koffie en thee, chocolade 

melk  + gedistilleerd (Beerenburg, jonge en 

oude jenever, schippersbitter) 

 
24 uur                             € 41,00 per persoon 

weekend                         € 82,00 per persoon 

 
In overleg kunnen alle arrangementen 

naar uw wensen worden aangepast.  

 
 
 
 
 

 
LET’S GO SAILING!  
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