Catering & Arrangementen 2017

Wij verzorgen op uw verzoek gekoelde drank, borrelhapjes, lunch en zelfs een
compleet diner op de boot. Op deze menukaart vindt u alle opties. Heeft u andere wensen
of ideëen? Dat is meestal geen probleem. Neem even contact met ons op via
info@sloephurenutrecht.nl of bel naar 06 - 14 51 24 57.

Dranken
Heineken			€ 2,50

Flessen wijn

Frisdrank			€ 2,25

Witte wijn Pinot Grigio 		

€ 14

Rosé Pinot Grigio

€ 14

Koffie (per kan)		

€ 12

Thee (per kan)			

€ 12

Drankarrangement 		

€ 6,50

Rode Wijn Cabernet Sauvignon € 14		
Prosecco

(bier, wijn en fris - per persoon per uur)

		

€ 15

Gebak

Lunch

Taart 			€ 22,50 per taart

Lunch 			€ 9,95 per persoon

Diverse taarten voor 10-12 personen,

Mix van zachte en harde broodjes, belegd
met diverse vleeswaren en kaas.
Inclusief jus d’orange.

vraag naar assortiment
Gebak			€ 3,50 per stuk
Divers gebak, vraag naar assortiment

Luxe lunch 		

€ 11,95 per persoon

Mix van diverse harde broodjes en
croissants, belegd met vlees, vis en
kaassoorten. Inclusief jus d’orange.

lees verder
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Borrel
Borrelnootjes en chips						

€ 3,00 per portie

Brood met dip								€ 5,50 per portie
Stokbrood met diverse tapenades en kruidenboter
Bitterballen 								€ 6,50 per portie
Met mosterd (minimale afname 8 porties)
Kaasstengels 								€ 6,50 per portie
Met chilisaus (minimale afname 8 porties)
Mix bittergarnituur 						

€ 22,50 per portie

24 stuks divers bittergarnituur met mosterd en chilisaus (minimale afname 2 porties)
Koude borrelhappen 							€ 7,00 per portie
Verschillende soorten kaas, worst, olijven en mosterd
(minimale afname 8 porties)
Tapasschaal 							

€ 12,50 per persoon

Diverse warme en koude tapas waaronder brood, olijven, manchego, kabeljauwkroketten
en patatas bravas (vanaf 2 personen)

Diner
Onze diners zijn verkrijgbaar vanaf 10 personen. De prijzen zijn per persoon.
Tapas 								

€ 24,50 per persoon

Diverse warme en koude tapas waaronder couscous, kofta, kippenboutjes, gemarineerde
paprika’s, patatas bravas en brood

Barbecue				

			

€ 24,50 per persoon

Diverse soorten biologisch vlees, salades en brood. Inclusief kok die aan boord
gerechten bereidt.
Voor de grote eters: XL menu +€ 3
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Arrangementen
Onze arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 10 personen. De prijzen zijn per persoon.
Lunch 										€32,50
Twee uur varen met lunch etagère, fruit, melk, jus d’orange, koffie en thee
High tea									€34,50
Twee uur varen met high tea aan boord, bestaande uit diverse zoete en hartige
lekkernijen, waaronder hartige sandwiches, brownies, soesjes, muffins, appelpuntjes.
Dit arrangement is inclusief koffie en thee.
Rondleiding bierbrouwerij 							€29,50
Vaartocht van 1,5 uur met aansluitend een rondleiding en kleine proeverij in de
bierbrouwerij van Stadskasteel Oudaen. Dit arrangement is inclusief twee drankjes aan
boord.
Borrel										€32,50
Twee uur varen met bittergarnituur, borrelhapjes en drankarrangement
Tapas										€49,50
Twee uur varen met diverse warme en koude tapas aan boord. Onder andere
couscous, kofta, kippenboutjes, gemarineerde paprika’s, patatas bravas en brood. Dit
arrangement is inclusief drankarrangement.
Barbecue 									€49,50
Twee uur varen met biologisch vlees, salades en brood. Dit arrangement is inclusief kok
die aan boord gerechten bereidt en inclusief drankarrangement.
Voor de grote eters: XL menu +€ 3

Zijn er allergieën of specifieke wensen? Neem contact op,
zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.
Bel 06 1451 2457 of mail info@sloephurenutrecht.nl
Alles op basis van beschikbaarheid,
zie algemene voorwaarden

