Catering tijdens dagtochten
Tall Ship Avatar - 2020
Catering 1
Prijs per persoon: € 27,95
Inscheping:
ontvangst met sekt en 2 canapés
Koud-warm buffet:
met een vis- en vleesgerecht
groente, aardappelen, rijst
salade van het seizoen
brood en boter
dessert
Koffie en plaatkoek
Catering 2
Prijs per persoon: € 32,25
Inscheping:
ontvangst met sekt en 2 canapés
Koud-warm buffet:
met een vis- en vleesgerecht
groente, bijgerechten van aardappel, rijst en/of pasta
verschillende salades
soep
brood en boter
twee desserts
Koffie en plaatkoek
Catering 3
Prijs per persoon: € 46,75
Inscheping:
ontvangst met sekt en 3 canapés
Koud-warm buffet:
met vis- en vleesgerechten
verscheidene groente en bijgerechten van aardappel, rijst en/of pasta
verschillende salades
schalen met garnituur
soep
fingerfood
brood en boter
kaasplankje
twee desserts
Koffie en plaatkoek

Land en Zee 1
Prijs per persoon: € 19,50 (vanaf 15 personen)
Varkenshaas Marseille: varkenshaas gevuld met gerookte zalm en
zeevruchten
met sauce hollandaise, curry rijst en groente
inclusief een glas sekt bij de ontvangst aan boord

Land en Zee 2
Prijs per persoon: € 27,95 (vanaf 15 personen)
Zuidamerikaanse rumpsteak met rode-wijnsaus
Grote scampi van de grill
met rozemarijnaardappeltjes, verse salade en verschillende dips
inclusief een glas sekt bij de ontvangst aan boord

Aanvullingen
Half belegd broodje

€

2,85

Canapé, per stuk

€

2,95

Sektontvangst, per persoon

€

2,65

Sektontvangst met canapés (3 stuk), per persoon

€ 10,75

Koffie met plaatkoek, per persoon

€

3,35

Dessert of kaasplankje, per persoon

€

3,35

Dranken tijdens dagtochten
Tall Ship Avatar
2020

Bier van de tap en alcoholvrij bier (0,3l)

€

2,45

Wijn; rood, rosé of wit (0,2l)

€

3,55

Cola, Fanta, Sprite, Apfelschorle, mineraalwater (0,3l) €

2,20

Water (0,3l)

€

1,25

Gedistilleerd (2cl)

€

2,50

Mixdrankjes (0,3l)

€

5,00

Sekt (0,1l)

€

2,65

Sekt met jus d’orange (0,1l)

€

2,20

Beker koffie of thee

€

1,25

Kan koffie

€ 10,50

Drankenarrangement:
Koffie, thee, frisdranken, bier, rode-, rosé- of witte wijn
Per persoon: € 22,50
Drankenarrangement met sektontvangst:
Per persoon: € 25,00

Catering en dranken tijdens dagtochten
Tall Ship Avatar
2020
Algemene informatie
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten.
De servicekosten bedragen € 125,00 excl. BTW per servicekracht per dag. Voor
groepen tot 25 personen is één servicekracht en voor grotere groepen twee
servicekrachten nodig.
Bestelling
U kunt uw cateringwensen tot uiterlijk vier weken voor aanvang van uw zeiltocht
met ons afstemmen. U ontvangt dan een bevestiging/rekening die binnen 14
dagen betaald moet worden.
Wijzigingen
Wij adviseren u om een minimum aantal deelnemers bij uw cateringbestelling aan
te geven, omdat u uw bestelling daarna niet meer kunt verlagen of veranderen. U
kunt nog wel tot een week voor aanvang van uw zeiltocht bijbestellingen plaatsen.
Speciale wensen
Indien u speciale cateringwensen heeft, neemt u dan contact met ons op, zodat
wij voor u een voorstel op maat kunnen maken.
Geeft u dieet- of vegetarische wensen graag op tijd aan ons door (uiterlijk tot een
week voor aanvang van uw zeiltocht).
Annulering van catering en andere services
In het geval van annulering bent u een vastgesteld annuleringspercentage
verschuldigd:
15% in geval van annulering tot 2 maanden voor aanvang van uw zeiltocht;
25% in geval van annulering tot 1 maand voor aanvang van uw zeiltocht;
50% in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van uw zeiltocht;
75% in geval van annulering tot 1 week voor aanvang van uw zeiltocht;
95% in geval van annulering tot 1 dag voor aanvang van uw zeiltocht;
100% in geval van annulering op de dag zelf.

