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Catering
Informatie en prijslijsten 2022

MOGELIJKHEDEN
CATERING
Er zijn verschillende mogelijkheden bij ons aan boord, van
een bittergarnituur tot een lunch; zelfs een buffet is
mogelijk aan boord. In het volgende document vindt u alle
benodigde informatie voor 2022.
Wij denken graag met u mee, bereik ons op:
030 - 272 01 11
info@schuttevaer.com

PRIJSLIJST
BEDIENING

Tarieven gastvrouw/ -heer
Gedurende uw vaart kan Rederij
Schuttevaer de bediening
verzorgen.
Afhankelijk van het type catering
en de omvang van uw gezelschap
worden er één of twee
gastvrouwen/ -heren ingezet.
De kosten voor een gastvrouw/ heer bedragen € 60,00 voor het
eerste uur, waarna er per uur €
25,00 bij komt.
Voor de tweede gastvrouw/ heer wordt € 25,00 gerekend.
Wanneer u de bruidstaart aan
boord wilt laten aansnijden gaan
er altijd twee gastvrouwen/ heren mee.

Aantal
vaaruren

1e gastvrouw/
-heer

2e gastvrouw/ heer

1

€ 60,00

€ 25,00

1,5

€ 72,50

€ 37,50

2

€ 85,00

€ 50,00

2,5

€ 97,50

€ 62,50

3

€ 110,00

€ 75,00

3,5

€ 122,50

€ 87,50

4

€ 135,00

€ 100,00

4,5

€ 147,50

€ 112,50

5

€ 160,00

€ 125,00

CATERING OPTIES

BRUIDSTAART

EIGEN CATERING

KLAARZETTEN

U kunt voor een traditionele

U heeft ook de optie om de

Wij kunnen de catering ook

bruidstaart terecht bij Bakkerij Blom

catering zelf te verzorgen; het is

voor u klaarzetten; er gaat dan

in de Zadelstraat 23 te Utrecht.

hierbij de bedoeling dat u de

geen gastvrouw mee.

Wanneer u uw bruidstaart

gehele catering levert, inclusief

Het klaar laten zetten van een

uitgekozen heeft wordt deze op de

servies en dergelijke.

eenvoudige catering bedraagt

dag van uw bruiloft bij ons aan

Voor het meenemen van een

€ 60,00.

boord geleverd. Betaling gaat via

eigen catering brengen wij een

Rederij Schuttevaer.

bedrag van € 60,00 in rekening.

PRIJSLIJST DRANKJES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
HOLLANDSE BAR
Frisdrank

€ 2,75

Bier

€ 3,25

Wijn

€ 3,95

DRANKARRANGEMENT
Onbeper kt ge nie ten van de drankjes
van de Hollands e Bar

SPECIALS

Apar t bij t e bes tellen bij het maken van uw
boeking!

WARME DRANKEN
Apart bij t e be s t e llen bij het maken van uw
boeking!

Cava (per glas)

€ 4,50

Koffie

€ 2,50

Champagne

€ 8,50

Thee

€ 2,50

Gin tonic

€ 9,50

Warme

Aperol spritz

€ 9,50

chocolademelk

€ 3,95

Pierre zero

€ 8,95

Glühwein

€ 3,95

(flesje alcoholvrije champagne)

1 uur varen

€ 9,95 p.p.

1½ uur varen

€ 11,95 p.p.

Baccardi rum

€ 4,50

2 uur varen

€ 13,95 p.p.

Port

€ 3,95

2½ uur varen

€ 15,95 p.p.

Jenever

€ 3,50

PRIJSLIJST BITTERGARNITUUR,
GEBAK EN PROEVERIJEN
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

WARME

GEBAK

BITTERGARNITUUR
Een assortiment van 16 warme
€ 14,50 per portie

hapjes

PROEVERIJ
Kaas Proeverij

Werfbrokken

€ 2,75

Domtorentjes

€ 2,75

Petitfours

€ 2,75

Appelgebak

€ 3,60

Gesorteerd Gebak

€ 3,75

Vier verschillende kazen in
combinatie met een heerlijke
mosterd

€ 8,50 p.p.

Bruidstaart Bakker Blom € 8,80 p.p.

PRIJSLIJST BORRELGARNITUUR
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

Old School assortiment

Kaas en Worst

Tapas

Schotel van 24 of 60 hapjes

3 st. p.p.

Vanaf 10 personen te bestellen, hierna per 5 op te hogen

2,5 st. p.p.

Mini wrap met pesto, kipfilet,

Kookworst, grillworst, salami, oude

rauwkost en gemengde slasoorten

kaas, kruidenkaas en jonge kaas,

Gevulde pepertjes

Blokjes kaas met ananas

geserveerd met mosterd

Dadels en vruchten
Mozzarella sticks

Grillworst met komkommer en
Amsterdamse ui
Gevuld eitje met zachte mousse en
garnituur
Mini wrap met geitenkaascrème,
honing, walnoot en gemengde
slasoorten
Komkommertje gevuld met roomkaas

24 st. € 54,50
60 st. € 136,00

€ 4,95 p.p.

Pittige gehaktballetjes
Gekruide en geroosterde

Kaas en Worst Luxe
3 st. p.p.

Roombrie, Port salut, Danish Blue,
Zeeuws spek, Spaanse Fuet en

champignons
Olijven met feta
Aangevuld met dips en bruschetta's

Parmaham. Geserveerd met olijven en
toast

€ 6,75 p.p.

€ 6,25 p.p.

PRIJSLIJST LUNCHES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Alle grote lunches zijn inclusief koffie en thee en eventueel
melk. Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

ETAGÈRE LUNCH

Luxe mini-broodjes geserveerd op etagères.

4 ITEMS P.P.

Kaassoorten

Vleessoorten

Vissoorten

Rozijn-cranberry broodje met boter en

Tomatenbroodje, tapenade van

Wit desemblokje, roomkaas, gerookte zalm

oude kaas

zongedroogde tomaat, serranoham,

en rucola

Kaasbroodje, rosso sla, kaassalade, tomaat

parmezaan en rucola

Rozemarijn-olijf broodje, Romaanse sla,

Donker desemblokje,

Vijg-abrikoos volkorenbroodje, gerookte

tonijnsalade

appelstroopboter,roombrie, tomaat, rucola

kipfilet, mango chutney

Donker meerzadenbroodje, Romaanse sla,

Wrapje groen, geitenkaascrème, honing,

Briochebroodje vadouvan, tzatziki,

krabsalade

koolmixsalade, walnootkruim, baby leaves

Romaanse sla, pulled chicken

Wrapje wit, mierikswortelmayonaise,

Kampioentje, pestomayonaise, rosbief,

gerookte zalm, kappertjes, baby leaves

zongedroogde tomaat, rucola

€ 15,50 p.p.

PRIJSLIJST LUNCHES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Alle grote lunches zijn inclusief koffie en thee en eventueel
melk. Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

MINI ZUURDESEM LUNCH
3 ITEMS P.P.

Donker- en maïsdesembrood; open belegd.
Gerookte ribeye, pestomayonaise, groene asperge, Parmezaan, rucola
Romaanse sla, tonijnsalade, rode bieten scheuten, bieslook, Caprese,
mozzarella, pesto, rucola, tomaat, basilicum

BELEGDE BOLLETJES
2 ITEMS P.P.

Zachte witte en bruine belegde bolletjes, geserveerd met
garnituur.

€ 10,50 p.p.

Gerookte zalm, mierikswortelmayonaise, kappertjes, Noorse garnaaltjes,
dille, frisée sla
Geitenkaascrème, granaatappelpitjes, gegrilde courgette, walnoot en
bieslook

UITBREIDINGSOPTIES

Gerookte kipfilet, kerriemayonaise, cashewnoten, zongedroogde tomaat,

Bakje verse fruitsalade

mais, Romaanse sla

Side salad
€ 5,40 p.p.
Maaltijdsalade (ter vervanging

Kalfsfricandeau, tonijnmayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes,
rucola

€ 13,95 p.p.

van een broodje of sandwich)
Desserts (zie dessertmenu)

€ 4,65 p.p.

€ 10,00 p.p.

PRIJSLIJST HIGH TEA
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
High Tea's zijn inclusief onbeperkt koffie en thee. Eventuele andere drankjes
moeten van tevoren worden besteld en worden per stuk afgerekend.
Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

HIGH TEA
2 hartige en 2 zoete items

LUNCH HIGH TEA
4 hartige en 2 zoete items

Sandwiches met zalm en

Sandwiches en luxe mini broodjes belegd met

roomkaas, kipfilet en

gerookte zalm en mierikswortel, rosbief en

kerriemayonaise en oude kaas

pesto, kipfilet en kerriemayonaise, Ardenner

met mosterdmayonaise voorzien

ham en tapenade, roombrie en

van slagarnituren

appelstroopboter en mozzarella en pesto,

Appelpuntjes, mini muffins,

voorzien van bijpassende garnituren

slagroomsoesjes, bonbons,

Diverse mini petit-fours, chocolade brownies,

pindarotsjes en boterkoekpuntjes

assortiment luxe bonbons, luxe koeksoorten
en huisgemaakte arretjescake

€ 19,50 p.p.

€ 28,50 p.p.

PRIJSLIJST BUFFETTEN
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Buffetten zijn vanaf minimaal 15 personen mogelijk. Geef bij
het bestellen de dieetwensen door!

ITALIAANS

STAMPPOT

AZIATISCH

Spaghetti Bolognese

Hutspot

Ajam Pedis: malse kippendijfilet in

Vegetarische Lasagne

Zuurkool

pittige saus

Gemengde groene salade met

Gebraden gehaktballen in jus

Babi Pangang: geroosterd varkensvlees

mozzarella en gepofte tomaatjes met

Grove rookworst

in zoetzure tomatengembersaus

basilicumolie

Piccalilly

Foe Yong Hai: omelet in tomaten-

Rozemarijn desembrood met pesto en

Appelcompote

gembersaus met doperwten
Nasi Goreng: gebakken rijst met ei en

tapenade

groenten
Cassave en atjar tjampoer

€ 27,25 p.p.

€ 25,50 p.p.

€ 27,25 p.p.

PRIJSLIJST DESSERTS
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

LUXE DESSERTS

AROUND THE WORLD

Te bestellen vanaf minimaal 10 personen

Het Around the World dessert is een uitgebreid
dessert te bestellen vanaf 25 personen

Per persoon geserveerd in een glaasje; één
glaasje per persoon.

Banoffee Pie, klassieke Australische

Mango sneeuw

banaan-karameltaart

Trifle van rood fruit, mascarpone en

Tiramisu, op basis van lange vingers,

Bastognekruim

mascarpone en amaretto

Panna cotta met framboos

Chipolata bavaroise van vruchten,

Mousse van pure fairtrade chocolade

bitterkoekjes en likeur

Chipolata bavaroise

Verse fruitsalade met slagroom en

Verse fruitsalade met Turkse yoghurt

schaafsel van geroosterde amandel

Tiramisu
Advocaatbavaroise met pure chocolade

€ 5,25 p.st.

€ 14,25 p.p.

