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Koffie € 2,75
Thee € 2,75

Koffie en theeKoffie & Thee
Lekkernijen

Bruidstaart / Verjaardagstaart

2 x koffie /thee met gesorteerd gebak € 7.95
2 x koffie /thee met appeltaart € 6,25
2 x koffie /thee met petit four € 7,25 (logo € 0,45)

Ontvangst arrangement Koekela  € 15,50

Uw gasten ontvangen met 
een kopje koffie of thee! 
Uitbreiden met iets lekkers

Arrangementen:

Roombotercake € 1,20
Gesorteerd gebak van de bakker € 3,95
Petit four € 2,50
Petit four met logo € 2.95
Appeltaart € 2.95

U brengt uw eigen taart mee en wij snijden deze 
voor u aan en serveren deze uit voor € 2,00 per 
persoon

Onbeperkt koffie en thee 
Verse muntthee & Gemberthee*

Diverse muffins & Donuts
Verschillende brownies & bars van Koekela

Cookies van Koekela
(VEGAN mogelijk)

Het arrangement duurt 1 uur
*alleen te boeken in combinatie met dit 

arrangement
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BASIS PAKKET
SMARAGD

Prijzen van de dranken die 
genoteerd worden en achteraf in 

rekening worden gebracht.

Koffie /thee
€ 2,75 per kopje

Frisdranken v.a.     
€ 2,95 per glas

Vruchtensappen   
€ 2,95 per glas

Heineken/Tap       
€ 2,95 per glas

Heinken 0.0%          
€ 3,50 per fles

Drinks
 

Tijdens uw evenement zal onze 

crew volledig tot jullie 

beschikking staan om uw 

gasten te voorzien van diverse 

drankjes. Wij bieden 

verschillende mogelijkheden 

aan. U kunt kiezen voor een 

afkooppakket of voor drank op 

nacalculatie.
tip! Kies voor een 
welkomstdrankje

Bier, wijn & frisdranken

Scheepswijnen
€ 4,45 per glas

Binnenlands ged. v.a.
€ 4,00 per glas

Buitenlands ged.  v.a.
€ 4,75 per glas

Heeft u een budget als vereniging of 
stichting dan werken wij ook met 
consumptiemunten. De munten 

kosten € 3,00 per stuk
Frisdranken & bier is 1 munt

Scheepswijnen 1,5 munt

Welkomstdrankje

Koffie /thee
€ 2,75 per kopje

Prosecco.     
€4,50 per glas

Cocktail   
€ 8,50 per glas

Moët & Chandon
 € 85,00 per fles

Uitkoop 3 uur   € 23,00 p.p.
Uitkoop 4 uur   € 27,50 p.p.
Uitkoop 5 uur   € 32,00 p.p.

De uitkoop kan verlengd 
worden, de meerkosten per uur 
bedragen  € 4,95

Internationaal 
bar pakket
Hollandse bar & 
Buitenlands
gedistilleerd

Uitkoop 3 uur   € 27,00 p.p.
Uitkoop 4 uur   € 34,00 p.p.
Uitkoop 5 uur   € 41,00 p.p.

De uitkoop kan verlengd worden, 
de meerkosten per uur 
bedragen  € 8,00             

Hollandse bar 
pakket
Bier, scheepswijnen, 
frisdranken, 
vruchtensappen, 
Binnenlands gedestistilleerd
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De dag heerlijk beginnen met een ontbijtje op het water 

waar u kunt genieten van een steeds verande-rend decor.

Extra uitbreidingenKoude gerechtenOntbijt

Wij hebben voor u een ontbijt samengesteld, dit ontbijt 
kunt u uitbreiden met diverse supplementen

Sappen
Lekker - Puur - Natuurlijk dat zijn de sappen van Appelaere
U heeft keuze uit Appelaere, Perelaere, Sinaasappelaere, & druivenlaere

€ 3,50 per glas 

Ontbijt  € 17,50 p.p.

Assortiment van broodjes
Croissantjes met roomboter, jam & hazelnootpasta
Chocoladebroodjes

Uit de bakkerij

Koude en warme gerechten
Dungesneden boerenham en gebraden kipfilet
Boerenkaas keuze uit jonge kaas en oude kaas
Humus van kikkererwten
Zoetbeleg zoals hagelslag, pindakaas, chocoladepasta en jam
Vers gekookt scharreleitje

Dranken
Koffie en thee 1 uur gedurende het buffet

Boeren volle yoghurt met huis gemaakte 
granola

Serranoham en vers gebraden rosbief van de 
MRY-rund (Maas, Rijn en IJssel)

Op eikenhout gerookte zalm

Vers fruit

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

Extra uitbreidingenWarme gerechten
Roerei met uitgebakken spek

American pancake met ahornsiroop

€ 3,75

€ 3,50

Extra uitbreidingenSnoeperijen
Donuts

Muffin

Brownie

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50



Extra uitbreidingenKoude gerechtenLunch
Wij hebben voor u een LUNCH samengesteld, deze lunch 
kunt u uitbreiden met diverse supplementen

Sappen
Lekker - Puur - Natuurlijk dat zijn de sappen van Appelaere
U heeft keuze uit Appelaere, Perelaere, Sinaasappelaere, & druivenlaere

€ 3,50 per glas 

Lunch  € 14,50 p.p.

Diverse dagverse broodjes
Verschillende soorten brood

Uit de bakkerij

Koude en warme gerechten
Dungesneden boerenham en gebraden kipfilet
Boerenkaas keuze uit jonge kaas en oude kaas
Humus van kikkererwten
Zoetbeleg zoals hagelslag, pindakaas, chocoladepasta en jam
Vers gekookt scharreleitje

Dranken
Koffie en thee 1 uur gedurende het buffet

Boeren volle yoghurt met huis gemaakte 
granola

Serranoham en vers gebraden rosbief van de 
MRY-rund (Maas, Rijn en IJssel)

Op eikenhout gerookte zalm

Vers fruit

€ 2,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

Extra uitbreidingenWarme gerechten
Roerei met uitgebakken spek

American pancake met ahornsiroop

€ 3,75

€ 3,50

Extra uitbreidingenSnoeperijen
Donuts

Muffin

Brownie

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50



Aparte Deal 
voor grote 
groepen met 

de lunch

Voor grote groepen kan een walking lunch een 

betere optie zijn! Niet de gasten gaan langs het 

buffet maar de crew serveert de lunch uit 

terwijl de gasten heerlijk met elkaar kunnen 

kletsen!

(Zeer geschikt tijdens een netwerkmeeting.)

Tafelbroodjes

Op de statafels en tafels plaatsen wij 

borreltray's met diverse kleine hapklare 

broodjes belegd met Boerenlandskaas, 

Serranoham en kipfillet van de polderkip.

Soepje in een wijnglas! 

Een overheerlijke gebonden seizoensgroente 

soep van de chef.

Pokebowl

Wij serveren 3 soorten pokebowls uit.

Eentje met verse gerookte zalm, een vega 

variant met advokado & met gerookte kip.

€ 27,50 p.p.

Walking Lunch



Extra uitbreidingenKoude gerechtenBrunch
Wij hebben voor u een Brunch samengesteld, deze
brunch kunt u uitbreiden met diverse supplementen

Sappen
Lekker - Puur - Natuurlijk dat zijn de sappen van Appelaere
U heeft keuze uit Appelaere, Perelaere, Sinaasappelaere, & druivenlaere

€ 3,50 per glas 

Brunch  € 17,50 p.p.

Diverse dagverse broodjes
Verschillende soorten brood
Danishh pastery zoals kaneelbroodjes, 
peccannotenbroodjes, pudding broodjes

Uit de bakkerij

Koude en warme gerechten
Ambachtelijke vleeswaren keuze uit boerenachterham, 
gebraden kipfilet, rosbief en serranoham
Boerenkaas keuze uit jonge kaas en oude kaas
Humus van kikkererwten
Groentespread
Seizoen soepje 
Saucijzenbroodje/kaasbroodje 
Huisgemaakte salades o.a.  eiersalade, tonijnsalade en 
taboulé
Zoetbeleg zoals hagelslag, pindakaas, chocoladepasta en 
jam

Dranken
Koffie en thee 1 uur gedurende het buffet

Verschillende soorten gerookte vis, o.a. zalm, 
makreel, forel en garnalen

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en 
Parmezaanse kaas

Krabsalade met groene appel

Vers fruit

€ 4,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

Extra uitbreidingenWarme gerechten
Gemarineerde kippendijen in pindasaus

Verse gebraden warme beenham met honing-
mosterdsaus

Broodje kroket met mosterd

€ 4,50

€ 4,00

€ 3,25

Extra uitbreidingenSnoeperijen
Donuts

Cheesecake

Ambachtelijke appeltaart 

€ 2,50

€ 3,75

€ 3,75



Koude bittergarnituur
•Canapé gerookte zalmmousse met kapper appeltje 
•Canapé tonijnsalade met gemarineerde rettich 
•Canapé kruidenroomkaas met gedroogd fruit
•Canapé kipfilet met kerrie crème en blauwe bes 
•Canapé ossenworst met een Amsterdamse ui
1,75 stuk per schaal van 50 stuks afnemen
Koude bittergarnituur
•Canapé met gravad laches met wakame 
•Canapé met gerookte forel met mierikswortel crème 
•Canapé rosbief met peper roomkaas 
•Canapé met garnalensalade met bosui 
•Roggebroodje met truffelkaas en olijf 
2,25 per stuk per schaal 50 stuks afnemen
Hapjes bittergarnituur
•Blokje tonijn gemarineerd met sojasaus sesam en wasabi mayonaise 
•Flatbrood met geitenkaas met gemarineerde radijs 
•Mini knipbroodje met carpaccio met truffel mayonaise 
•Mini knipbroodje met landhoen en een crème van mango 
•Bakje met meloen en serranoham en rucola en rode portdressing 
2,50 per stuk per schaal 50 stuks afnemen
Warme bittergarnituur
•Bourgondische Bitterbal
•Mini frikandel
•Mini kaassouffle
•Kipbites
1,10 per stuk per schaal 50 stuks afnemen
Warme bittergarnituur Deluxe
•Butterfly garnaal
•Bitterbal
•Kaasstengels
•Vlammetjes
1,50 per stuk per schaal 50 stuks

Bites
 

Uw borrel uitbreiden met 

verschillende soorten bites en 

tafelgarnituren?

Art Impression
Borreltray 

U tafels leuk aankleden met een 
mooi tafelgarnituur:

Luxe banketbakkerszoutjes en 
pittige nootjesmix

€ 2,25 p.p.

Borrelplateau, luxe 
banketbakkerzoutjes, pittige 

notenmix, blokje oude 
Rotterdammer, Spaanse fuete en 

komkommer
€ 3,75 p.p.

Borreltray met pittige nootjes, 
canapes met zalm, canapes 
met carpaccio, serranoham, 

blokjes kaas, worst 
kaasstengels

€ 6,50 p.p.

U tafels leuk aankleden met 
een mooi tafelgarnituur...

Luxe banketbakkerszoutjes en 
pittige nootjesmix

€ 2,50 p.p.

Borrelplateau, luxe 
banketbakkerzoutjes, pittige 

notenmix, blokje oude 
Rotterdammer, Spaanse fuete 

en komkommer
€ 3,75 p.p.

TIP!
Puntzak patat met 

Belgische mayonaise €4,00



Wij hebben voor u verschillende arrangementen 

samengesteld om uw borrel aan te kleden.

Tevens ook uitbreidingen voor uw feestavond! 

Een lekkere zak patat als afsluiter!!

Bites arrangement Parel € 8,95Bites

•Chicken Gyoza met een dip van soja-sesam
•Veggie loempia

•Tempura garnalen
•Japanse chicken bites

€ 1,50 per stuk per schaal 50 stuks (€ 75,00 per schaal)

Asian Bites

Zakken frites €4,00
Verse friet met Belgische mayonaise
Italiaanse friet met truffelmayonaise
Zoete aardappel friet met aiolli 

Bites arrangement Diamant € 12,50

•Luxe kaastengels met luxe notenmelange op de tafels
•Lolly van zalm en kruidenkaas
•Rolletjes van Carpaccio met truffelolie, pijnboompitten en rucola
•Prikkertje met kerstomaat en mozzarella
•Mini frikandel 
•Gefrituurde kaasstengels met oude kaas
•Bourgondische bitterbal

•Luxe kaastengels met luxe notenmelange op de tafels
•Lolly van zalm en kruidenkaas
•Rolletjes van Carpaccio met truffelolie, pijnboompitten en rucola
•Prikkertje met kerstomaat en mozzarella
•Mini frikandel 
•Gefrituurde kaasstengels met oude kaas
•Bourgondische bitterbal
•Yakatoriespiesjes met Japanse soyadressing

Bites arrangement Diamant € 12,50
•Japanse notenmix
•Sushi & Sashmi
•Mini poke bowls met zalm of kip
•Chicken Gyozas met een dip van sesam soja
•Tempura garnalen
•Japanse chickenbites met chilisaus
•Yakartoriespiesjes met Japanse sojadressing



Rundervinken 
in overheelijke Espangnole saus

Speklappen
in roomboter gebakken 

Gebakken Zeeuwse uien en spekblokjes

Kruimige gekookte aardappels

Gesmoorde raasdonders

Hard gekookte eieren

Een salade van 
tomaat en komkommer

Mix van jonge bladsalade

Piccalilly
huisgemaakt

Mosterdsaus
huisgemaakt

Zeeuwse keukenstroop

Tafelzuren

Gehakte sjalotten

Captains Diner
€ 21,50 p.p.

Stampotbuffet
€ 24,50 p.p.

Buffeten

Ieder evenement heeft 

zijn eigen 

onderscheidende aanpak 

nodig! Onze chef kok  

denkt graag met u mee. In 

het foodbook hebben wij 

onze bestseller's qua 

buffetten voor u op een 

rijtje gezet. 

Stampot Andijve
Kruimige aardappelen gestampt met rauwe 
andijvie en biologische spek

Stampot Boerenkool
Van biologische aardappelen met verse 
boerenkool een duurzame rookworst

Stampot Zuurkool
Zuurkool met aardappelen, witte wijn en 
gebakken uitjes en uitgebakken spek

Vleesschotel
Een grote schotel met diverse soorten vlees zoals 
gebakken speklapjes, verse worst en 
rundervinken in krachtige jus en uien

Tip! Optioneel vegetarische stampot € 5,50 per 
persoon

Een stampot van zoete aardappelstamppot met 
spinzazie met pijnboompitten

Italiaansbuffet
€ 24,50 p.p.

Brucceta met tomaat

Stokbrood smeersels en tapenade

Italiaanse frisse salade
Met gedroogde tomaten, champignons, olijven en 
balsamico dressing

Spies met tomaat & mozzarella

Koude pastasalade met gegrilde groenten

Italiaanse vleeswaren

Lasagne
met tomatensaus, gehakt en parmezaanse kaas

Penne Carbonara 
met room, spek, champignons en ui

Pasta met kip en Pesto 



Maleisie
Saté van kip met saté saus

Thailand
Saté van biefstuk met kokos pindasaus

Vietnam
Saté met garnaal

Indonesie
Sambal goreng boontjes

Het buffet wordt geserveerd met nasi goreng, 
witte rijst, huisgemaakte sambal, kroepoek, 
gebakken uitjes, seroendeng en atjar.

Aziatisch saté buffet € 24,50 per persoon

Indische buffet € 29,50 per persoonOOsterse 
Buffetten

De Oosterse keuken 

kom je steeds meer 

tegen in het 

hedendaagse leven. 

Sushi, pokebowls en 

Indische, Thaise 

buffetten zijn niet meer 

weg te denken in onze 

keuken.

Daging Smoor
Rundvlees in milde ketjapsaus

Ajam kerrie
Kipfilet in kerrie

Daging Rendang
Rundvlees in licht pittige kokossaus

Saté Ajam
Kleine stokjes kipsaté

Sambal Telor
Half ei in licht pittige sambal gorgengsaus

Het buffet wordt geserveerd met nasi goreng, 
witte rijst, bami goreng, mix van warme groente 
huisgemaakte sambal, kroepoek, gebakken uitjes, 
seroendeng en atjar.



Hollandse haring met uitjes
Amerikaanse Ceaser Salad
Franse brie met walnoot en honing
Spaanse ham met meloen
Noorse garnalen salade
Schotse gerookte zalm met zure room 
Italiaanse Carpaccio met truffelmayonaise
Indische kipsaté met satésaus
Chineese Nasi putih
Oostenrijkse gebakken aardappels met ui en spek
Franse Ossenhaaspuntjes in volle pepersaus
Thaise garnalen met vlammende saus

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels

Wereldbuffet
€ 31,50 p.p.

Willemsbrug
€ 24,75 p.p.

Rotterdam
€ 31,50 p.p.

Klassieke 
Buffetten

Wij hebben met heel veel zorg 

onze buffetten samengesteld. Het 

klassieke buffet bestaat uit een 

combinatie van warme en koude 

lekkernijen in één buffet.

Salade mista; groene salade met komkommer en 
tomaat en ui
Franse brie met walnoot en honing
Vegetarische pastasalade met gegrilde groenten
Spaanse ham met meloen
Schotse gerookte zalm met zure room 
Vissalade met gerookte vis
Aardappelsalade met romige mayonaise
kipsaté met satésaus
Chineese Nasi putih
Franse Ossenhaaspuntjes in volle pepersaus

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels en aangevuld met 
frites en gebakken aardappels

Twee rijkelijke gevulde salades du chef
Verse zalm in een romige witte wijnsaus
Verse gamba's in een pittige rode currysaus
Vers van het mes gesneden warme beenham met 
honing mosterdsaus
Ossenhaaspuntjes in een volle romige peper -
cognacsaus
Verse groente van het seizoen
Saladebar waar u zelf uw salade kunt 
samenstellen; groene bladsalade, komkommer, 
tomaat, ui, gerookte kip, bacon, croutons etc.

Het buffet wordt geserveerd met diverse 
broodsoorten en smeersels en aangevuld met 
frites en gebakken aardappels

TIP!
Serveer een 

voorgerecht uit bij dit 
buffet

Vraag ook naar onze 
seizoensgebonden 

buffetten

Mosselbuffet
Aspergebuffet



Lekkere kippendijen op een stok
Buffalo bill (kogelbiefstuk)
Verse Amerikaanse runderhamburgers
Zalmoot met knoflook en olie
Lekker stukje kipfilet
Groentespies

Huisgemaakte aardappelsalade, tomaat-
komkommersalade, diverse sauzen waaronder 
pindasaus, knoflooksaus, BBQ saus

Het buffet wordt geserveerd met divese 
broodsoorten en smeersels

Barbeque € 29,50 per persoon

Barbeque Halal € 31,50 per persoon

BBQ 
Buffeten

In de zomer een lekker 

BBQ buffet op het dek! 

Vooral ons schip Smaragd 

2 is zeer geschikt voor een 

bijzondere  BBQ op het 

achterdek.

Ziet u uw zelf al lekker 

zitten in het zonnentje met 

een lekkere cocktail en de 

geuren van een bbq op 

ons achterdek?

Lekkere kippendijen op een stok
Buffalo bill (kogelbiefstuk)
Lamskotelet
Verse Amerikaanse runderham
Zalmoot met knoflook en olie
Lekker stukje kipfilet
verse merquez worst
Groentespies

Huisgemaakte aardappelsalade, tomaat-
komkommersalade, diverse sauzen waaronder 
pindasaus, knoflooksaus, yogurtknolfooksaus 
BBQ saus

Het buffet wordt geserveerd met divese 
broodsoorten en smeersels



Een walking diner bestaat uit een selectie van

kleine gerechtjes die samen een geheel diner vormen.

De gasten kunnen zich vrij bewegen over het schip, terwijl 

de crew de gerechten met zorg uitserveert

Walking Diner
•Dun gesneden gebraden kalfsmuis met een tonijnmayonaise en 

kappertjes, dille en rucola
•Runder entrecote met een mousseline van aardappel en pastinaak en een 

vijgen chutney
•Zeebaars met een antibiose van tomaat gebakken knoflook en olie van 

vadouvan en een crème van zoete aardappel 
•Witte chocolademousse met roodfruit en een crème van citroen

€ 35,00 per persoon

•Gegrilde tonijn met een crème van wasabi en een krokant van zeewier
•Dubbel getrokken runderbouillon met een kerrie room 

€ 45,00 per persoon
•Panna cotta van geitenkaas met stukjes Doyenne du comice en een 

dressing van honing tijm 
•Spiesje van black tiger garnalen met een saus van sesam soja en een 

taugé salade 
€ 55,00 per persoon

We hebben 4 gerechtjes voor u samengesteld. U kunt 
gerechtjes uitbreiden per 2 stuks, tot 8 gerechtjes.

De gerechten worden uitgeserveerd op mooi servies en 
bijpassend bestek.

•Een taartje van gekarameliseerde kikkererwten en gepofte tomaatjes en 
kalamata olijven  

•Gerookte rode biet met balsamico uitjes en hazelnoot kruim 
•Pure chocolademousse met Doyenne du comice en een krokant van 

hazelnoot 
€ 25,00 per persoon

•Knolselderijsoep met een vleugje truffel 
•Gevulde portobello met een couscous salade 

€ 35,00 per persoon
•Verse groentes in een currysaus en zilvervliesrijst 

•Mousse van roodfruit met gemarineerd roodfruit en munt 
€ 45,00 per persoon

Walking diner Vegan 
Wij hebben 3 gerechtjes voor u samengesteld. U kunt 

gerechtjes bij boeken per 2 stuks.
De gerechten worden uitgeserveerd op mooi servies en 

bijpassend bestek.



Streetfood is ideaal voor een foodstand. De gerechten zijn 

zeer uiteenlopend en worden ter plaatse bereid. Dit 

concept is zeer geschikt voor informele groepen, U kunt 

meerdere foodstands tegelijkertijd combineren zodat uw 

gasten meerdere keuzes hebben.

Streetfood

The burgerbar € 12,50 per persoon
U kunt uw eigen MRY-burger samenstellen op een brioche bun met 
verschillende toppings zoals pickels, cheddar, gekarameliseerde uien, 
little gem, truffelmayonaise, srirachasaus, Texans BBQ saus. 
Voor de vegan gasten hebben wij een speciale bietenburger met een 
vegan bun.

The hotdogbar € 12,50 per persoon
U kunt uw eigen hotdog samenstellen op het hotdogbroodje met 
verschillende toppings zoals New Yorkse zuurkool, smashed avocado, 
gekarameliseerde uien, ras el hanoutmayonaise, kaassaus, chilli, 
Jalapeno peppers.
Voor de vegan gasten hebben wij een speciale worst op plantaardige 
basis ontwikkeld.

The Döner & falafelbar  € 12,50 per persoon

We hebben een keuze uit een broodje Döner van kip of een broodje 
falafel.
Dagvers broodje met döner(vegan) van kip en knapperige ijsberg sla en 
keuze uit knoflook en rode uiensaus Dit broodje wordt gepresenteerd in 
een vetvrij papieren zakje.

Dagverse pitabroodje gevuld met falafelballetjes en rauwkost bestaande 
uit rodekool, ui, wortel, sla, tomaat en komkommer. Ook heeft u keuze ui 
twee verschillende sauzen tzatziki yoghurtsaus met knoflook kom-
kommer en dille of humus gedraaid van verse kikkererwten, tahin 
sesampasta, knoflook en olie 
Dit broodje wordt gepresenteerd in een vetvrij papieren zakje.

Smoothiebar  € 8,50 per smoothie
Een smoothiebar huren met heerlijke en verse producten voor een 
gegarandeerd succesvol evenement. Vers bereid boordevol fruit, heel 
erg lekker en gezond. De smoothies worden vers voor de ogen van de 
gasten gemaakt. Wij serveren onze smoothies in biologisch afbreekbare 
bekers met biologisch afbreekbare rietjes.

Voorbeelden van onze smoothies zijn:
Strawberry Delight: Aardbei-banaan-Sinasappel
Tropical sensation: Mango, ananas, appel, banaan
Green power: Spinazie, groene appel, blauwe bessen, bleekselderij
Healty pink: Bieten, appel, blauwe bessen, kokos
We combineren ze ook met yoghurt, kokosmelk en superseeds zoals Chi 
zaad, pompoenpitten.

* minimaal 50 personen



Streetfood is ideaal voor een foodstand. De gerechten zijn 

zeer uiteenlopend en worden ter plaatse bereid. Dit 

concept is zeer geschikt voor informele groepen, U kunt 

meerdere foodstands tegelijkertijd combineren zodat uw 

gasten meerdere keuzes hebben.

Streetfood

Fruitbar  € 8,50 per persoon
De fruit stand is gezellig ingericht met dagvers gesneden fruit soorten. 
U kunt een keuze samenstellen van diverse soorten fruit en toppings. 

Het biologisch afbreekbare bakje wordt gevuld door de kok en word aan 
u gepresenteerd.

Het dagvers gesneden fruit zal bestaan uit watermeloen, galia meloen, 
ananas, sinaasappel, druiven wit en blauw, appel, kiwi, mango, aardbei, 
framboos, bramen en blauwe bessen.

De toppings bestaan uit slagroom, yoghurt, chocolade, geschaafde 
amandelen, geraspte kokos en vanille-ijs 
Dit fruit wordt gepresenteerd in een biologisch afbreekbaar bakje met 
houten vorkje Smoothiebar

Coctailbar  € 14,50 per cocktail
Bij een gezellig uitje en samen zijn kunt u iets extra`s toevoegen.
Het gaat hier om een cocktailbar met verschillende cocktails die voor u 
worden gemaakt door onze bartender.
Onze keuze bestaat uit:
•Cotton candy cupid   op basis van pikeurtje en suikerspin 
•Cosmopolitin     op basis van wodka, Cointreau en cranberry sap
•Mojito op basis van Bacardi limoen en munt 
•Seks on the beach op basis van Wodka perzik likeur en jus d Orange
•Blue lagoon op basis van wodka en blue Curaçao en sprite 
•Mai tai op basis van Cointreau, rum, Amaretto en citroen 

We hebben ook voor de gasten die geen alcohol gebruiken en gezellig 
mee willen drinken ook verschillende mocktails 

De gasten hebben een keuze uit de volgen de mocktails:
•Cotton candy drink op basis van alcoholvrije champagne en 
suikerspin 
•Fresh sensation op basis van Sprite, vlierbloesem, limoen en 
komkommer
•Virgin mojito op basis van limoen, munt en tonic 
•Strawberry daiyuiri op basis van aardbei, limoen en suiker siroop.

* Exclusief coctailshaker en minimaal 50 cocktails



Shared Diner is de nieuwe trend van 2022/2023. De 

gasten worden ontvangen aan mooie ingedekte tafels. 

We serveren diverse gerechten uit op een mooie “plank”. 

U kunt samen met uw gezelschap aan tafel genieten van 

diverse gerechten. 

Shared diner

Lunch aan tafel (plank) € 24,75 p.p.
Landbrood Oude Rotterdammer, appelstroop, eikenblad
Mini bol van rosbief van de MRY-rund, mierikswortelspread, 
frissé sla
Lolly sandwich gerookte zalm, mosterd dille 
Mini wrap roomkaas met landhoen, komkommer, lollo vert
Zoete broodjes keuze uit peccannoot, kaneel, koffie, vruchten 
en puddingbroodjes
Warm kaasbroodje uit de Beemster
Saucijzenbroodje van de MRY-rund
Soepje van de chef uit het seizoen
Salade van vers gesneden fruit
Salade van mozzarella en tomaat en basilicum
Koffie en thee en biologische sappen

Brunch aan tafel (plank) € 26,75 per persoon
Landbrood met oude rotterdammer, mosterdspread en rucola 
Mini broodje met carpaccio, truffelmayonaise en rucola 
Lolly sandwich met gerookte zalm 
Sandwich met roomkaas en komkommer 
Verschillende soorten mousse van framboos, chocolade, karamel en 
mango
Salade van gerookte landhoen en selderij en groene appel en walnoot 
Vers gesneden fruitsalade 
Mini broodje hamburger van de MRY-rund 
Koffie en thee gedurende en biologische sappen

Lolly sandwich van gerookte zalm met roomkaas
Sandwich van tomaat, komkommer & avocadospread
Sandwich van gerookte kip met mangochutney
Mini bolletje Oude Rotterdammer met mosterdmayonaise
Hartige mini muffin
Mini pokebowl met vis of vlees, radijs, wakamé, wortel, retisch, 
komkommer en Edamame boontjes
Assortiment van zoetigheden zoals bonbons, mascarons, donuts en 
brownies
Scones met clothed crème
Mini quiche 
Mini kaasbroodje
Diverse soorten thee zoals vruchtenthee, verse munt, gember, kaneel, 
citroenschijfjes

High Tea aan tafel (plank) € 29,50 per persoon

Borrelplank met diverse broodsoorten met smeersel, Oude Rotterdammer, 
brie, truffelkaas, serranoham, fuet, salami, komkommer, zongedroogde 
tomaat en olijven.

•Nacho’s met diverse toppings guacamole, cheddar, bosui en verse 
tomaat 
•Mini hamburger van de MRY-rund (Maas, Rijn en IJssel)
•Japanse chicken bites met chilisaus
•3 verschillende Rotterdamse biertjes

High Beer € 37,50 per persoon



Shared Diner is de nieuwe trend van 2022/2023. De 

gasten worden ontvangen aan mooie ingedekte tafels. 

We serveren diverse gerechten uit op een mooie “plank”. 

U kunt samen met uw gezelschap aan tafel genieten van 

diverse gerechten. 

Shared diner Shared diner aan tafel (plank) € 37,50 per persoon

Taboulé met geroosterde groente en gedroogd fruit
Gerookte vis o.a. zalm en forel en garnalen 

Hollandse kaas en worst soorten 
Carpaccio met truffel mayonaise 

Serranoham en Cantaloupe meloen
Diverse bakjes gevuld met olijven, tomaat, tapenade en diverse brood 

soorten

Plank Maincourse

Plank starters

Yakitori spiesjes met ingelegde komkommer en bosui
Ossenhaas met een vol romige peperroomsaus 

Gamba’s op oosterse wijze 
Verse frites
Witte rijst

Verse groente van het land

Plank Dessert
Vers gesneden fruit

Mini magnums
Chocolademousse

Voor gasten met dieët wensen zullen we een 
vegan 3 gangen diner aanbieden



Carpaccio van dungesneden ossenhaas met rucola, pijnboompitten, Verse Parmezaan en romige truffel mayonaise
Verse tonijn licht gegrilld met wakame salade, furikake en wasabi mayonaise
Beef tataki gemarineerd in een Citrus sojadressing met krokante knoflook, sesam en bosui
Bieten carpaccio; dun gesneden gemarineerde rode biet met rucola sla en zachte romige geitenkaas, walnoten en 
honingdressing
Vegan steak Tartaar; Tartaar van zoete tomaten met bosui, kalamati olijven en een crème van vadu-van en garnituur van 
paddenstoeltjes

Neem plaats aan mooi gedekte tafels.

Laat u voorzien van een hapje en een drankje door ons 

vriendelijke en professionele bediening. 

Maak een keuze uit de hier naast genoemde gerechten en stel 

zo uw eigen 3 of 4 gangen diner samen.

Koude voorgerechten €12,50
Diner

Warme voorgerechten €5,50

Warme hoofdgerechten €24,50

Nagerechten €6,50

Wij hebben voor u een menu samengesteld, die iedereen zal verrassen...

Tip!
Borreltray met brood

en smeersels €4,50 p.p.

Voorwaarden:
Het is de bedoeling dat ervoor het gehele gezelschap een zelfde

samenstelling wordt gekozen. 
Het diner kan worden afgenomen v.a. 20 pers. 

Wij rekenen servicekosten p.p. per diner. Deze bedraagt €7,25 p.p.

Dubbel getrokken runde bouillon met room van kerrie
Romige courgettesoep met verse plantaardige room, knoflook, groene kruiden en brunoise van gele courgette (vegan)
Black Tiger gamba’s met krokante knoflook, rode peper en bosui
Gebakken paddenstoelen gemarineerd in sojasaus, balsamico glacé, knoflook en bieslook
Eendenborstfilet met gewokte paksoi en hoissinsaus met een crumble van uitjes

Entrecote met kruidenrub en antibiose van tomaat en knoflook
Lamsrack met een saus van rozijnen, rozemarijn en gepofte knoflook
Gebakken kabeljauw met asperges, knolselderij en tomaat
Vegan curry gestoomde groente met naanbrood
Gegrilde Bloemkoolsteak met kokosolie en harrisakruiden
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een aardappelgarnituur en verse seizoen groente

Huisgemaakte tiramisu met speculoos en amandelsaus
Cheesecake met rood fruit en pistache
Chocolade explosie van witte chocolademousse, stickie brownie en  oreo crumble
Exotisch fruit met  vers gedraaid ijs
Vegan chocolademousse met verse mango



2  soorten schepijs
Slagroomsoesjes overgoten met chocholadesaus
Chocolademouse van pure chocolade
Witte chocoladamouse met karamelblokjes
Verse fruitsalade van het seizoen
Diverse cakegebak
Tiramisu van lange vingers
Slagroom

Nagerecbten buffet €9,50Nagerechten

Ijs uit de ijscokar € 3,75

Ben & Jerry's € 3.75
Smaken zoals Cookie Dough, chocolate fudge 
brownie, strawberry cheesecake, chunky monkey

Nagerechten €5,50 keuze uit
Witte chocolade cheesecake met rode vruchten
Mini appeltaart met verse slagroom
Tiramusu van lange vingers en cremé

Niets is zo lekker om 
een buffet af te sluiten 
met heerlijke desserts. 
Desserts lopen uiteen 
van cakjes tot aan ijs 
of een heerlijk buffet.



Nanny service

Vervoer nodig voor een spetterend entree op uw event? 
Of vervoer nodig uit praktisch oogpunt? Wij staan in 

nauw contact met diverse aanbieders; (water)taxi, bus 
maatschappijen of luxe vervoerders.

Wij hebben goede contacten in de hotel 
sector. Wenst u een overnachting na 

een event bij ons aan boord? 
Wij helpen u graag verder

Vervoer

- Hotel overnachtingen

-Vervoer; watertaxi, bussen, limousines

-Nanny service compleet of het creëren van een kinderhoekje

-Uitgebreid entertainment; DJ's, zangers, bands, clowns, 

sneltekenaars,

goochelaars, Oesterman

-Een gids (NL/ENG/DUITS)

-Foto/videograaf

-Photobooth

-Decoratie; bloemen, ballonnen

-Champagne dames/Hostesses

G r a a g  h e l p e n  w i j  u  
o n t z o r g e n ,  z o d a t  u  a l l e e n  

n o g  m a a r  h o e f t  t e  
G E N I E T E N !

Live entertainment

Hotel overnachtingen

Extra Service

Als de kinderen het fijn hebben, dan hebben de ouders rust. 
Elke ouder zal dit beamen. Kies daarom voor een nanny 

service aan boord van onze schepen. De kinderen worden 
vermaakt door een échte kindervriend.

Goede muzikale omlijsting, onmisbaar tijdens een event! 
Een band? DJ, of liever een zanger(es)?

Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste 
entertainment,



Telefoon:

Pelikaan 110
2986 TG Ridderkerk 

Prins Hendrikkade t.o. huisnummer 130
Rotterdam (Noordereiland)
Betaald parkeren

Administratie adres:

Bij gebruikmaking van de service aan boord 
van onze schepen dient u met het volgende 

rekening te houden:

E-mail:

Bezoekadres:

Regeltjes

Kantoor: 010 79 66 06
Mobiel : 06 53 290 223
Mobiel schip: 06 51 32 80 25

Boekingen: info@ smaragd2.nl
Facturen: factuur @ smaragd2.nl

- Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (mits anders vermeld)
- Bij reservering dient u de 1e aanbetaling te hebben voldaan dan pas reserveren wij de   

datum definitief voor u
- U dient zich aan de betalingstermijnen te houden

- De scheepshuur is inclusief in en uitschepen. We meren 30 minuten voor afgesproken tijd 
aan.

- 15 minuten voor het einde sluiten wij de bar zodat de gasten rustig hun laatste drankje 
kunnen opdrinken

- Ingehuurde entertainment stopt 15 minuten voor het einde
- Er wordt 12 maanden per jaar gevaren, 7 dagen per week tenzij weeromstandigeheden het 

niet toelaten (zie algemene voorwaarden)
- Indien u wilt aanmeren op een andere opstaplocatie  zullen wij onze uiterste best doen 

om aan te meren maar we kunnen niet garanderen of de ligplaats ook daadwerkelijk 
beschikbaar is. Vraag erna bij onze medewerkers

- U dient 1 week voor afvaart het definitieven aantal personen door te geven. Uw catering 
wordt op het aantal personen wat u heeft doorgegeven afgerekend blijken er meer 

personen aan boord te zijn wordt dat als nog in rekening gebracht ondanks dat de keuken 
niet meer heeft ingekocht. Mocht er 20% minder gasten komen zullen wij een no show fee 

bereken voor de gemiste inkomten qua drankjes.
- De maximale opbouwtijd is maximaal 1 uur op eigen ligplaats. Is er langer nodig wordt er 

opbouwtijd berekend. Afbouw op locatie is maximaal 30 minuten vraag naar de voorwaarde 
bij de manager.

- De ruimtes en personeel wordt aangepast op de aantallen wilt u toch extra personeel of 
gebruik maken van het hele schip dan bereken wij dat aan u door.

- Wij rekenen voor dieëten een toeslag van € 5,50 p.p.
-Het kan voorkomen dat een product niet voorraadig is wij bieden u dan een alternatief

- Eventuele prijswijzigingen onder voorbehoud
- Eventuele gasolie toeslag is mogelijk deze is pas bekend in de maand van uw evenement


