WELKOM AAN BOORD

ETEN & DRINKEN

Rondvaardij Princenhof

VOORWOORD
Rondvaardij Princenhof is gelegen in het prachtige Nationaal Park
“De Alde Feanen” in Earnewâld (Eernewoude). Onze vloot bestaat uit
luxueuze partyschepen, variërend voor gezelschappen van 10 tot 250
personen. Onze thuishaven is Earnewâld, maar we beschikken ook over
diverse opstapplaatsen door geheel Noord-Nederland.
Voor u ligt de brochure met onze menusuggesties en bijbehorende
tarieven van Rondvaardij Princenhof. Hierin vindt u een aantal door ons
samengestelde menu’s, buffetten en koffietafels. Tevens bieden wij
verschillende all-in arrangementen aan, zodat u optimaal en onbezorgd
kunt genieten tegen een vaste prijs.
Al onze producten worden in eigen keuken bereid waarbij kwaliteit hoog
in het vaandel staat. Dat lekker en verantwoord heel goed samen kunnen
gaan, blijkt uit het groot aantal biologische producten die wij gebruiken.
Biologische producten zijn lekkerder en met name groenten en vlees
behouden hun oorspronkelijke smaak.
Op deze manier dragen wij op een verantwoorde manier een bijdrage aan
een duurzame toekomst, waarbij u de aandacht kunt proeven.
De genoemde mogelijkheden vormen slechts een selectie uit de vele die
wij u kunnen bieden en zijn vanzelfsprekend op maat aan te passen.
Graag heten wij u welkom aan boord!

Crew Rondvaardij Princenhof

• Eventuele prĳswĳzigingen en drukfouten voorbehouden.
• In deze brochure wordt gebruik gemaakt van stockfoto’s,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
• Copyright Rondvaardĳ Princenhof 2018.
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3.

LUNCHSUGGESTIES
Lunch uit het vuistje
Lunch 1

€ 6,50

Kopje soep
Broodje vlees
Broodje kaas

Lunch 2

€ 8,50

Kopje soep
Broodje vlees
Broodje kaas
Suikerbol
Kopje koffie/thee
* Ipv een broodje bij lunch 1 en 2 is het ook mogelijk rustiek brood te serveren, meerprijs € 2,00

Lunch 3

€ 13,00

Kopje soep
Luxe boerenbroodjesassorti, rijkelijk belegd en gegarneerd met o.a.
Gerookte zalm (créme fraiche, rode ui, kappertjes, dille)
Oude kaas (mosterdmayonaise)
Boerenham (kruidenroomkaas, rauwkost)
Jouster pof
Jus d’orange
Kopje koffie/thee

Lunch 4

€ 10,50

Diverse soorten rustiek brood (zelf) te beleggen met o.a. :
Carpaccio, Schwarzwalder Schinken
Gezond
Tonijnsalade
Brie
Kroket
Kopje koffie/thee
Glas melk/karnemelk
* Meerprijs kopje soep € 2,50

Koffietafel

€ 11,00

Kopje soep, wit- en bruin brood, broodjes, Fries suikerbrood,
krentenbrood en roggebrood.
Diverse soorten kaas, zoet- en vleesbeleg, roomboter en margarine.
Incl. 2 kopjes koffie, thee, melk of karnemelk.

U kunt uw lunch uitbreiden met o.a. :
Huzarensalade
Kroket
Handfruit

€ 2,70
€ 2,00
€ 1,50

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

4.

MENUSUGGESTIES
Aan tafel geserveerd
Menu 1

€ 20,00 Menu 2

€ 22,00

Soep

Soep

Stokbrood en kruidenboter

Stokbrood en kruidenboter

Kalkoen-tournedos
met vruchtensaus

Wienerschnitzel

2 warme groenten
Gemengde sla, appelcompôte
Gebakken aardappelen
Pommes frites

2 warme groenten
Gemengde sla, appelcompôte
Gebakken aardappelen
Pommes frites

Coupe Dame Blanche

Coupe Venus

Menu 3

€ 23,00 Kindermenu

€ 9,75

Soep

Soep
Stokbrood en kruidenboter

Varkenshaas
met champignonroomsaus

Frikandel of kipnuggets naar keuze

2 warme groenten
Gemengde sla, appelcompôte
Gebakken aardappelen
Pommes frites

Frietjes met mayonaise
Appelmoes

Coupe Princenhof

Kinderijsje met verrassing

• Indien u speciale wensen heeft, laat het ons weten dan verzorgen wij een menu op maat.
• Bovenstaande menu’s zijn ook verkrijgbaar in een seniorenportie tegen aangepaste prijs.

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
5.

BUFFETTEN
Met zorg bereid
Koud buffet 1

€ 22,50 Koud & warm buffet 2 € 30,00

Kopje soep

Kopje soep

Stokbrood en kruidenboter

Stokbrood en kruidenboter

Huzarensalade
Vissalade
Griekse salade
Aardappelsalade
Diverse sauzen

Huzarensalade
Vissalade
Griekse salade
Diverse sauzen

Rosbief
Beenham
Gerookte kip

Rosbief
Beenham
Zoute haring
Ardennerham met meloen

Makreelfilet
Garnalen
Zoute haring
Ardennerham met meloen
Kaaspalet
Diverse broodsoorten
Tapenade, kruidenboter en aïoli

Varkenshaas met
champignonroomsaus
Kipfilet in zoetzure saus
Runderstoofschotel
Visschotel
2 warme groenten
Pommes frites
Aardappelgarnituur
Risotto
Diverse broodsoorten
Tapenade, kruidenboter en aïoli

Uitgebreid met dessert

€ 25,00 Uitgebreid met dessert

Coupe Venus

€ 32,50

Coupe Venus

Uitgebreid met dessertbuffet € 27,00 Uitgebreid met dessertbuffet € 34,50
2 soorten ijs, 3 soorten saus,
mini-soesjes en slagroom

2 soorten ijs, 3 soorten saus,
mini-soesjes en slagroom

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

6.

BUFFETTEN
Stijlvol gepresenteerd
Luxe koud & warm buffet 3

€ 42,50

Bouillon met tuinkruiden
Stokbrood en kruidenboter

Huzarensalade
Vissalade
Griekse salade
Kipkerriesalade
Waldorfsalade
Kaassalade
Buideltje van rookvlees gevuld met monchou
Gevuld eitje
Makreelfilet
Garnalen
Zoute haring
Gerookte paling
Gepocheerde zalm
Rosbief, beenham, gerookte kip
Boerenpaté
Diverse rauwkostsalades en sauzen
Verse vruchten
Varkenshaas met champignonroomsaus
Kipfilet in zoetzure saus
Visschotel
Runderstoofschotel
Pommes frites
Aardappelgarnituur
Risotto
Diverse broodsoorten
Tapenade, kruidenboter en aïoli

Uitgebreid met dessert

€ 45,00

Coupe Venus

Uitgebreid met dessertbuffet

€ 47,00

2 soorten ijs, 3 soorten saus, mini-soesjes en slagroom

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
7.

BUFFETTEN
Met zorg bereid
Warm buffet 4

€ 24,50 Oriëntalbuffet 5

Kopje soep
Stokbrood en kruidenboter

Varkenshaas met
champignonroomsaus
Kipfilet in zoetzure saus
Pikante runderballetjes in satésaus
Visschotel
2 warme groenten
Gemengde sla
Aardappelsalade
Pommes frites
Aardappelgarnituur
Risotto

€ 26,00

Chinese tomatensoep
Kroepoek
Babi Pangang
Saté
Mini Loempia’s
Gebakken Bananen
Kipfilet (in saus)
Varkenshaas (in saus)
Geroosterd Spek
Cha Sieuw
Ajam Ketjap
Pangsit Goreng
Gebakken Chinese Wan Tan
Daging Roedjak
Koe Loe Kai
Shang Hai Yuk
Foe Yong Hai
Chinese Shoarma
• U kunt een keuze maken uit 11 van
bovenstaande gerechten
• Het buffet is incl. nasi, bami, witte rijst

Uitgebreid met dessert

€ 27,00 Uitgebreid met dessert

Coupe Venus

€ 28,50

Coupe Venus

Uitgebreid met dessertbuffet € 29,00 Uitgebreid met dessertbuffet € 30,50
2 soorten ijs, 3 soorten saus,
mini-soesjes en slagroom

2 soorten ijs, 3 soorten saus,
mini-soesjes en slagroom

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.
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BARBECUESUGGESTIES
Genieten op het buitendek
Barbecue 1

€ 21,00

Vijf soorten vlees
Diverse salades
Diverse soorten rauwkost
Zigeuner-, saté-, cocktail- en knoflooksaus
Vruchten
Stokbrood, kruidenboter, tapenade en aïoli
Pommes frites

Barbecue 2

€ 24,50

Vijf soorten vlees
Een vissoort
Diverse salades
Diverse soorten rauwkost
Zigeuner-, saté-, cocktail- en knoflooksaus
Vruchten
Stokbrood, kruidenboter, tapenade en aïoli
Pommes frites

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
9.

BITTERGARNITUUR - DESSERT
Even tussendoor
Bittergarnituur 1

€ 3,00

Kaas, worst, nootjes en 2 warme hapjes

Bittergarnituur 2

€ 4,25

Kaas, worst, haring met roggebrood, nootjes en 2 warme hapjes

Bittergarnituur 3

€ 3,25

4 gemengde warme hapjes

Bittergarnituur 4

€ 2,00

Nootjes en zoutjes

Amsterdams borrelgarnituur

€ 6,50

Old Amsterdam, leverworst, ossenworst, grove mosterd,
Amsterdamse uitjes en 3 warme hapjes

Hapjesbuffet

€ 12,50

3 koude hapjes, 3 warme hapjes, nootjes en zoutjes, saté,
friet, sausjes, stokbrood en smeersels
• Diverse luxe hapjes à € 1,25 per stuk
(o.a. canapé gerookte zalm/paling, gevuld eitje, hamrolletje met asperge, rookvlees met monchou, wraphapje)

Een gepaste afsluiting
Dessert
Coupe Venus
(vanille-ijs, aardbeiensaus en slagroom)
Coupe Dame Blanche
(vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom)
Coupe Princenhof
(vanille-ijs, aardbeiensaus, vruchten en slagroom)
Coupe Cerise
(vanille-ijs, warme kersen en slagroom)

€ 3,50
€ 3,80
€ 4,00
€ 4,00

Dessertbuffet
2 soorten ijs, 3 soorten saus, mini-soesjes en slagroom
Meerprijs taart assorti
Meerprijs bavarois assorti

€ 5,50
€ 2,00
€ 2,00

Dessertkoffie
Servieskoffie met mini likeur en koffieboontjes
Koffie, bonbons en koekjes
Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

10.

€ 4,60
€ 4,00

DRANKEN – PATISSERIE
Uit onze rijk gevulde scheepsbar
Dranken
Koffie, thee
Frisdranken
Jus d’orange
Maltbier
Radler
Bier
Jenevers
Schipperbitter
Port, Sherry, Vermout
Wijn
Buitenlands gedistilleerd v.a.
Prosecco
Champagnoise
Champagnoise met aardbeien

€ 1,90
€ 2,00
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 6,00

Ambachtelijk bereid
Patisserie
Slagroomgebak
Appelgebak
Kwarkgebak
Gesorteerd gebak

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,50

Friese oranjekoek
Mini-oranjekoek

€ 2,00
€ 1,60

Gevulde koek
Botercake

€ 1,50
€ 1,25

Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
11.

FEESTARRANGEMENTEN
Zorgeloos genieten
Feestarrangement

€ 22,50

Voor uw feest hebben wij het volgende arrangement samengesteld:
• Uw gasten worden ontvangen met 2 kopjes koffie of thee met gebak
of een welkomstcocktail
• Gehele vaartocht: dranken naar behoefte (Hollands Assortiment)
• Er wordt een bittergarnituur geserveerd, bestaande uit:
2 koude hapjes, 3 warme hapjes en nootjes op tafel

Amsterdams feestarrangement

€ 25,00

Het goede van Amsterdam in Friesland met het volgende arrangement:
• Ontvangst met een schipperbitter
• Gehele vaartocht: dranken naar behoefte (Hollands Assortiment)
• Er wordt een Amsterdams bittergarnituur geserveerd, bestaande uit:
Old Amsterdam, leverworst, ossenworst, grove mosterd, Amsterdamse
uitjes en 3 warme hapjes

Eventueel uit te breiden met o.a.:
• Bruidstaart (excl. bruidspaartje)
• Broodje beenham
• Kopje soep met stokbrood

v.a. € 5,00 per persoon
€ 4,00 per persoon
€ 4,00 per persoon

• Minimaal 25 personen
• Tijdsduur maximaal 5 uren
Genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief boothuur.

12.

VERGADERARRANGEMENT
Varend vergaderen
Voor de zakelijke markt hebben wij een vergaderarrangement samengesteld.
Uiteraard is het ook mogelijk om een arrangement op maat te maken.
Het vergaderarrangement bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

7 uren een luxe partyschip tot uw beschikking (incl. boothuur)
koffie, thee, ijswater gedurende de gehele dag
mints en koekjes
koffietafel
flipover en stiften
beamer met scherm
prijzen zijn gebaseerd op in/ontschepen in Earnewâld (Eernewoude),
andere locaties in overleg

Prijs vergaderarrangement:
• 20 - 25 personen
• 40 - 50 personen
• 80 - 100 personen

à € 45,00 per persoon
à € 37,50 per persoon
à € 35,00 per persoon

Tijdens dit arrangement is het mogelijk na afloop van de vergadering nog
even te borrelen.
Meerprijs borrel: € 6,50 per persoon, bestaande uit:
2 consumpties (Hollands Assortiment) en een bittergarnituur.

Genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief boothuur.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
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TARIEVEN RONDVAARDIJ PRINCENHOF
m.p.s. Marprinses

3 uur varen
4 uur varen
5 uur varen

m.p.s. Wetterprinses

€ 10,00 per persoon
€ 11,00 per persoon
€ 12,00 per persoon

• kinderen t/m 12 jaar: 50% korting
• minimaal 60 personen
• leegvaren/extra vaaruren € 125,00 per uur

3 uur varen
4 uur varen
5 uur varen

€ 12,00 per persoon
€ 13,50 per persoon
€ 15,00 per persoon

• kinderen t/m 12 jaar: 50% korting
• minimaal 25 personen
• leegvaren/extra vaaruren € 85,00 per uur

•

Voor al onze schepen geldt: de schepen worden alleen met onze eigen catering verhuurd, tenzij anders overeengekomen.

•

De boothuren gelden vanaf de steigers van Rondvaardij Princenhof in Earnewâld.

•

In- en ontschepen vanaf een andere plaats is mogelijk; gaarne maken wij hiervoor een offerte op maat.

•

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

•

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

•

Copyright Rondvaardij Princenhof 2018.

14.

MUZIEK – CATERING – VAARGEBIED
Van alle gemakken voorzien
Muziek
Muziek geeft een extra dimensie aan uw feest. Wij kunnen de muzikale
omlijsting voor uw feest verzorgen, en diverse artiesten voor u arrangeren.

Catering & Verhuur
Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden voor de complete
verzorging van uw bedrijfsopening, jubileum of feest bij u thuis of op
locatie. Onze partyservice heeft de kennis en middelen om uw feest tot
een succes te maken. Ook kunnen wij meubilair, borden, bestek, linnen,
glaswerk enz. voor u verzorgen.

Huurprijzen & Apparatuur
Flipover met stiften
TV
TV & Video/DVD
Beamer met scherm
Piano

€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 75,00
€ 100,00

Vaargebied
Het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras Nationaal Park “De Alde
Feanen” ligt in het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden,
Heerenveen en Drachten.
Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen,
petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook zijn
er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar
geel gekleurde dotterbloemhooilanden. Met name laatstgenoemde
landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam, en worden in hun
voortbestaan bedreigd.
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan flora en
fauna. Zo komen er in “De Alde Feanen” circa 450 soorten planten voor en
broeden er ruim 100 soorten vogels.

Voor elke gelegenheid hét juiste schip
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WELKOM AAN BOORD

Inscheeplocatie:
Postadres:
T:
E:
W:

De Stripe 2, 9264 TW Earnewâld (Eernewoude)
Noordersingel 21a, 9251 BL Burgum
(0511) 53 93 34 of 06 16 93 90 04
info@rondvaardij-princenhof.nl
www.rondvaardij-princenhof.nl

Rondvaardij Princenhof

