
Catering
R O N D V A A R T  R E D E R I J  S C H U T T E V A E R

I n f o r m a t i e  e n  p r i j s l i j s t e n  v a n a f  s e p t  2 0 2 2



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. 

Wij denken graag met u mee, bereik ons op:

MOGELIJKHEDEN

CATERING

030 - 272 01 11

info@schuttevaer.com



PRIJSLIJST
BEDIENINGTarieven 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.
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Het bestellen van een catering via ons betekent dat u  tevens
bediening afneemt óf akkoord gaat met de klaarzet-kosten
(beschreven op de volgende pagina)



EIGEN CATERING
U heeft ook de optie om de

catering zelf te verzorgen; het is

hierbij de bedoeling dat u de

gehele catering levert, inclusief

servies en dergelijke.

Voor het meenemen van een

eigen catering brengen wij een

bedrag van € 60,00 in rekening.

 

CATERING OPTIES

BRUIDSTAART
U kunt voor een traditionele

bruidstaart terecht bij Bakkerij Blom

in de Zadelstraat 23 te Utrecht.

Wanneer u uw bruidstaart

uitgekozen heeft wordt deze op de

dag van uw bruiloft bij ons aan

boord geleverd. Betaling gaat via

Rederij Schuttevaer. 

KLAARZETTEN
Wij kunnen de catering ook

voor u klaarzetten; er gaat dan

geen gastvrouw mee.

Het klaar laten zetten van een

eenvoudige catering bedraagt

€ 60,00.

 

Voor het meenemen van
eigen wijnen brengen wij,

per fles, € 10,00 kurkgeld in
rekening

i

https://banketbakkerijtheoblom.nl/


PRIJSLIJST DRANKJES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.

HOLLANDSE BAR

DRANKARRANGEMENT

WARME DRANKEN

Frisdrank

Bier

Wijn

€ 2,75

€ 3,25

€ 3,95

1 uur varen

1½ uur varen

2 uur varen

2½ uur varen 

€ 9,95  p.p.

€ 11,95 p.p.

€ 13,95 p.p.

€ 15,95 p.p.

Onbeperkt  genieten van de drankjes
van de Hol landse Bar

Koffie

Thee

Warme

chocolademelk

Glühwein

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,95

€ 3,95

SPECIALS

€ 4,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 8,95

€ 4,50

€ 3,95

€ 3,50

Cava (per glas)

Champagne

Gin tonic

Aperol spritz

Pierre zero 

Baccardi rum

Port

Jenever

(flesje alcoholvrije champagne)

Apart  b i j  te  beste l len b i j  het  maken van uw
boeking!

Apart  b i j  te  beste l len b i j  het  maken van uw
boeking!



PRIJSLIJST BITTERGARNITUUR,
GEBAK EN PROEVERIJEN

Prijzen zijn inclusief B.T.W.

PROEVERIJ

Geef bij het bestellen de dieetwensen door!

WARME

BITTERGARNITUUR GEBAK
Een assortiment van 16 warme

hapjes
€ 14,50 per portie

Kaas Proeverij

Vier verschillende kazen in

combinatie met een heerlijke

mosterd
€ 8,50 p.p.

 

Werfbrokken

Domtorentjes

Petitfours

Appelgebak

Gesorteerd Gebak

Bruidstaart Bakker Blom

€ 2,75

€ 2,75

€ 2,75

€ 3,60

€ 3,75

 

€ 8,80 p.p.



PRIJSLIJST BORRELGARNITUUR
Prijzen zijn inclusief B.T.W.

Mini wrapje  met gerookte zalm

en roomkaas

Stukje slagersworst met zuur

Puntje kaas met ananas

Mini wrapje met humus en

gezond garnituur

Gevulde komkommer

Gevuld eitje

Old School assortiment

Te bestellen vanaf 40 stuks

Geef bij het bestellen de dieetwensen door!
(Allergenen) aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen

een meerprijs.

Kaas en Worst
3 st. p.p. Te bestellen vanaf 10 personen.

Grillworst, cervelaat en kookworst,

oude kaas, komijnekaas en belegen

kaas.

€ 5,70 p.p.

Gevulde pepertjes en vruchten

Mozzarella spiesjes en

Machengo

Pittige gehaktballetjes en

chorizoworstjes

Spaanse tortilla en olijven

Foccacia brood met dips

Koude Tapas
Vanaf 10 personen te bestellen, hierna per 5

op te hogen

4 st. p.p. + brood

€ 13,90 p.p. € 2,35 p.st.



PRIJSLIJST LUNCHES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.

ETAGÈRE LUNCH
4  ITEMS P.P.

Luxe mini-broodjes geserveerd op etagères.

€ 16,40 p.p.  

Campilano: mozzarella, pesto, tomaat

en rucola

Cranberryblokje: oude kaas

Donker puntje: roombrie, tomaat en

rucola

Mini wrap: spicy mango humus,

komkommer reepjes, pijnboompitjes

en spinazie

Vegetarisch

Maisbroodje chimmichurri: gerookte

kipfilet, mangochutney

Red hot chili pepper: serranoham,

tomatentapenade, komkommer

Vadouvan puntje: rosbief, pesto,

Parmezaan, rucola

Mini wrap: pulled chicken, tzatziki

Vleessoorten

Dille/zeezout briochepuntje: gerookte

zalm, roomkaas, kappertjes en rucola

Zeekraalbolletje: tonijnsalade

Waldkornbolletje: krabsalade

Mini wrap: gerookte zalm, roomkaas,

komkommer en rucola

Vissoorten

Alle grote lunches zijn inclusief koffie en thee en eventueel melk. Geef bij het bestellen de
dieetwensen door! (Allergenen) aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen een meerprijs.



PRIJSLIJST LUNCHES
Prijzen zijn inclusief B.T.W.

OLD SCHOOL LUNCH
2 ITEMS P.P.

MINI ZUURDESEM LUNCH  
3  ITEMS P.P.

Heerlijk brood met zuurdesem in 2 varianten

€ 10,50 p.p.  

Zachte witte en bruine bollen met topping en belegd met

diverse soorten kaas en vleeswaren.

UITBREIDINGSOPTIES
Bakje verse fruitsalade € 4,80 p.p.  

Side salad € 5,70 p.p.  

Maaltijdsalade (ter vervanging

van een broodje of sandwich)

vraag naar de opties! € 10,40 p.p.  

Gerookte zalm, roomkaas, radijs en komkommer

Tonijnsalade

Gerookte ribeye, pesto, parmezaan en pijnboompitjes

Gerookte kipfilet, kerriemayonaise en cashewnoten

Caprese

Geitenkaascrème, gegrilde courgette, walnoot en

granaatappelpitjes

Rode bietensalade met fetablokjes en gebrand

amandelschaafsel

€ 15,25 p.p.

Alle grote lunches zijn inclusief koffie en thee en eventueel melk. Geef bij het bestellen de
dieetwensen door! (Allergenen) aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen een meerprijs.



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! (Allergenen)

aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen een meerprijs.

Assortiment bonbons

Brownies

Scones

Vruchtenschelpjes

Chocoladecups

Cakejes

Boterkoekpuntjes

Mini sandwiches met gerookte zalm & humus

met groentegarnituur

Mini cranberry broodjes met oude kaas &

tomatenbroodjes met serranoham

Mini wrapjes met rosbief & geitenkaascrème

€ 25,30 p.p.

HIGH TEA
Zoete en hartige lekkernijen

geserveerd op etagères. 6 p.p. 

Te bestellen vanaf 10 personen.



Een buffet kan

helaas niet op iedere

boot: vraag naar de

mogelijkheden!

PRIJSLIJST BUFFETTEN
Prijzen zijn inclusief B.T.W.

ITALIAANS AZIATISCH
Lasagne Bolognese

Canneloni met ricotta, spinazie,

bechamel- en tomatensaus

Bospaddenstoelen risotto met

Parmezaanse kaas en krokante spek

(apart)

Klassieke salade van  rijst

Salade caprese

Meloen met ham

€ 34,50 p.p.  

Buffetten zijn vanaf minimaal 20 personen mogelijk. Geef bij het bestellen de dieetwensen
door! (Allergenen) aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen een meerprijs.

Hutspot

Zuurkoolstamppot

Andijviestamppot

Rundergehaktbal in jus

Rookworst

Appelcompote en picalilly

STAMPPOT

€ 32,70 p.p.  € 34,50 p.p.  

Nasi Goreng (nasi met verse groenten en

omelet)

Ajam Assem Manis (kipdijfilet in zoetzure saus)

Daging Smoor (zacht gestoofd rundvlees in

zoete sojasaus)

Foe Yong Hai (omelet in tomaten-gembersaus

met doperwten)

Sajoer Lodeh (groentemix in milde kokosmelk)

Cassave en Atjar tjampoer



PRIJSLIJST DESSERTS
Prijzen zijn inclusief

B.T.W.

DESSERTS

Klassieke tiramisu

Chocolademousse met hazelnoot crunch

Aardbeien trifle met bastognekruim

Verse fruitsalade

Verse fruitsalade met Griekse yoghurt

Per persoon geserveerd in een glaasje; één

glaasje per persoon.

€ 5,70 p.st.  

Geef bij het bestellen de dieetwensen door! (Allergenen)
aanpassingen zijn mogelijk enkel beschikbaar tegen een

meerprijs.

Te bestellen vanaf minimaal 10 personen per soort


