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De Navigathor 
 
 
De Navigathor is een schip met historie. Dit 
voormalige Amsterdamse IJ veer is een lust voor 
het oog. Het schip beschikt over een ruime salon 
met ca 50 zitplaatsen. 
Er zijn goede keukenfaciliteiten en er is een 
prachtige bar, verder heeft het schip een 
uitstekend buitendek waar het bij mooi weer 
prachtig vertoeven is. 
 

 
Scheepshuur; Navigathor max; 75 

 passagiers.  
 
  
 

Minimaal 3 uur   € 900,00 
Elk volgend uur  € 225,00 
Voorvaarkosten   € 150,00 p.u 

 
Prijzen feestdagen 20% opslag. 

 
 
 
Vertrek vanaf Haringvliet in Rotterdam.  
Uiteraard kunnen we op diverse plaatsen 
aanmeren kosteloos, o.a.: 
* Boompjes 
* Nieuwe Luxor theater 
 
 
 
Alle genoemde prijzen zijn ex BTW.  
 
 
 
Naast de boothuur wordt er € 150,00 aan personeelskosten in rekening gebracht. 
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Dranken 
Koffie / thee        € 1,60 
Frisdranken     € 1,70 
Vruchtensappen    € 1,80 
Warme Chocolademelk € 2,00  
Irish coffee     € 4,50 
Tapbier     € 1,70 
Alcoholvrij bier    € 2,10 
Flesje Hoogaarden    € 2,10  
Wijnen,  
Huiswijn/Port/Sherry   € 1,90 
Vermouth     € 1,90  
Campari     € 2,60 
 
 
Binnenlands gedistilleerd 
Jenever/Berenburg, 
Jägermeister        € 1,80 
 
 
 
 

 
Binnenlandse likeuren;  
Pisang Ambon,   
Blue Curacao               € 2,20   
 
Buitenlands gedistilleerd;  
Rum/Gin/Wodka     € 3,20   
Cognac Whisky     € 3,60 
 
Buitenlandse likeuren;  
Tia Maria/ 
Cointreau, Amaretto            € 3,10 
 
Welkomstdrankjes 
Kir Royale      € 3,40 
Methode Champagnoise  
Crémant de loire     € 4,10  
Champagne  
Antoinette d'Hauteuille  € 5,70  
Alcoholvrije Champagne € 1,60 
 
  

AFKOOP: 
De dranken worden altijd verzorgt door de Animathor. Afkoop is mogelijk : 
Binnenlands assortiment : minimaal 3 uur € 15,00 per persoon 
Binnenlands assortiment : elk extra uur  €   5,00 per persoon 
Buitenlands assortiment : minimaal 3 uur  € 20,00 per persoon 
Buitenlands assortiment : elk uur extra   €   7,00 per persoon 
 
Bij een buffet kunt u : 

1. een keuze maken uit de bijgevoegde cateringlijst 
2. Zelf een diner- of lunchbuffet voorbereiden, of uw eigen cateraar meenemen. U krijgt 

dan instructies over de gang van zaken. Voor het serveren en uithalen van het buffet 
en het opruimen van de kombuis bent u zelf verantwoordelijk. Het afkoop bedrag 
bedraagt € 6,00 per persoon met een minimum van € 250,00. 

3. Bij besteding minder dan € 800,00 aan dinerbuffet of minder dan € 570,00 aan lunch 
brengt de cateraar van De Animathor organisatie-kosten (€ 150,00)in rekening. 

4. Minimale afname is 25 personen. 
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Tafelgarnituur   

schaaltje notenmix (p.p.) Prijs € 1,00 per persoon 

schaaltje diverse olijven (voor 3 pers.)  Prijs € 1,00 per 3 personen 

    

Gebak en zoete versnaperingen   

gesorteerd gebak Prijs € 2,00 per persoon 

taartbuffet Prijs € 2,00 per persoon 

bruidstaart Prijs € 3,90 per persoon 

plak cake Prijs € 0,80 per persoon 

belgische bonbons Prijs € 0,70 per persoon 

ambachtelijke appeltaart Prijs € 2,50 per persoon 

cocktailgebakjes Prijs € 0,90 per persoon 

schaaltje after dinner mints en koffieboontjes (prijs p.p.) Prijs € 1,00 per persoon 

    

Bittergarnituur   

Erasmussnacks (minimale afname: 100) 
Leuk opgemaakte schaal met diverse soorten worst en kaas. 

Prijs € 0,60 per stuk 

    

Willemssnacks (minimale afname: 100) 
Dit warme bittergarnituur bestaat uit o.a.:  
bitterballen 
mini-loempia’s 
kipnuggets 
nasihapjes 
kaassoufflés. 

Prijs € 0,80 per stuk 

    

Van Brienenoordsnacks (minimale afname: 100) 
Dit bestaat uit o.a. de volgende luxe canape’s belegd met:  
gerookte paling  
krabsalade  
gerookte kipfilet  
brie  
mozzarella met tomaat  
gerookte zalm  
franse pate 

Prijs € 1,50 per stuk 

    

Moerdijksnacks (minimale afname: 100) 
Luxe tapashapjes:  
puntje monchegokaas  
gefrituurde inktvisringetjes  
canape olijventapenade  
spiesje paprika met serranoham  
rolletje chorizoworst/romige kaas  
spiesje gemarineerde mossels  
puntje tortilla 

Prijs € 1,50 per stuk 
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Sandwiches 
Diverse soorten driedubbele sandwiches voor tussendoor of bij 
de borrel 

Prijs € 1,50 per stuk 

 
 
Suggesties voor lunch 
 
Diverse soorten soep *  Prijs € 3,90 per persoon  
 
Manden met broodjes (prijs per broodje) 

Prijs € 2,70 per broodje  

 
Amsterdam - Lunchbuffet (Theater Kunst Catering)  

Prijs € 15,00 per persoon  

- soep van de dag *            - diverse broodjes    
- warme snack *                 - kip/kerrie- of eiersalade    
- diverse kaassoorten          - fijne vleeswaren    
- zoet beleg                        - roomboter en becel    
- groene salade                   - fruit    
      
Londen - High Tea (Maesstede)                                           Prijs € 19,00 per persoon  
Dit Engelse High Tea buffet wordt geserveerd op Wedgwood servies:  
- scones met jam en room           - gevulde vleesbroodjes    
- gevulde wafels                         - slagroomtruffels    
- diverse belegde sandwiches       - noten honingvlinders    
- Engelse cake en roomboter        - mini bavaroisgebakjes    
- cocktailgebakjes      
Gerechten met een * zijn warm. 
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Buffet Rotterdam                                        Prijs €  18,00 per persoon 

- 3 soorten stamppot: zuurkool, boerenkool, hutspot * 
- oerhollandse kalfsgehakt met grootmoeder jus * 
- sucadelapje, gaar gesmoord in jus van oud bruin en appelstroop * 
- karbonade * 
- slagersrookworst * 
- krokant gebakken speklapje *  
- gegratineerde witlofschotel * 
- gebakken aardappels *  
- kapucijners met spek *  
- piccalilly, uitjes, mosterd en Amsterdams zuur  

Gerechten met een * zijn warm. 

 
 
Buffet Brussel(En Croúte)                             Prijs € 29,50 per persoon 

- paté en croûte met Cumberlandsaus 
- kip/kerriesalade met fruit en eendeborstfilets 
- krabsalade met sla en gepocheerde eieren 
- gerookte forelfilets met mierikwortelsaus 
- hollandse garnalen 
- gerookte haringfilets 
- kalfsoesters in champignonsaus * 
- getrancheerde entrecôte in mosterdsaus *  
- rundergebraad op Napolitaanse wijze * 
- puntjes quiche Lorraine *  
- lamsragoût *  
- witte rijst en gegratineerde aardappelen *  
- diverse soorten brood, boter en 2 salades 
- dessertbuffet  

Gerec hten met een * zijn warm. 

   
Tapas Barcelona                                           Prijs  € 19,50 per persoon 

- drumsticks met sherry-amandelsaus * 
- rundergehaktballetjes in tomatensaus * 
- empanade van tonijn *  
- tortilla van aardappel met champignons * 
- saffraanrijst * 
- groene salade 
- gemarineerde artisjok 
- gestoofde champignons 
- courgette-paprikastoof 
- kekkererwtsalade 
- olijven en Turks brood  

Gerechten met een * zijn warm. 
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Buffet Granada                                           Prijs € 26,00 per persoon 

- rosbief met asperges 
- ardennerham met meloen 
- tonijnsalade met kwarteleitjes en tomaten 
- rijk gevulde vleessalade 
- zalmzijde met knappertjes 
- haring met bieslook en rode uitjes 
- ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus *  
- lamskoteletjes in tomatensaus * 
- varkenshaasjes in pikante satésaus * 
- gegratineerde aardappeltjes *  
- diverse soorten brood, boter en gemengde salade 
- coupe met vers fruit en slagroom  

Gerechten met een * zijn warm. 

 
Buffet Parijs                                          Prijs € 35,00 per persoon 

- cocktail van Hollandse garnalen en gerookte heilbot 
- kalfsmedaillons * 
- fricandeau met roompaté en dadels 
- aardappelsalade met Parmaham en meloen 
- pepersalami met augurkjes en olijven 
- huisgemaakte zalmsalade met gevulde eitjes 
- gerookte palingfilets en gepocheerde zalm 
- visterrine 
- tongfilet à la meunière *  
- champignons met gehakt en kruidensaus *  
- kalfschitzels omwikkeld met Ardennerham en salie * 
- kipfilets in zachte sherrysaus * 
- risottorijst en gegratineerde aardappelen * 
- diverse soorten brood, boter en 3 rauwkostsalades 
- grand dessert met o .a. omelet Siberiènne en ijs met warme kersen  

Gerechten met een * zijn warm. 

Buffet Oostende          Prijs € 19,00 per persoon 

- kapucijners * 
- rundersaucijsjes * 
- uitgebakken spekjes * 
- gebakken pruimedanten met bacon omwikkeld 
- gekookte krieltjes in kruidenboter * 
- salade van komkommer en radijs  
- salade van rauwe andijvie en tomaat 
- gebakken appelringen 
- appelmoes 
- uiensnippers en gebakken uiringen 
- gemengde tafelzuren 
- mosterdsaus, piccalilly, stroop 
- boerenbreekbrood  

Gerechten met een * zijn warm. 
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Buffet Kopenhagen          Prijs€ 42,50 per persoon 

- rundvleessalade, waldorfsalade, garnalen-kreeftsalade 
- terrine van snoek en zeeduivel 
- paling in een jasje van gerookte zalm 
- plateau met ardenner-, parma- en coppaham 
- gepocheerde babykreeftjes, gamba's in avocadosaus 
- visgerecht a -la-bouillabaisse * 
- tournedos met pepersaus en roomkrieltjes *  
- tomatenboter, bieslookboter, luxe broodsoorten 
- champagnemousse in slagroom gekopt  

Gerechten met een * zijn warm. 

 
Buffet Jakarta          Prijs  € 19,50 per persoon 

- rendang-runderstoof in kokos * 
- babi ketjap van mager varkensvlees * 
- ikan bali van kabeljauw * 
- tahoe boemboe bali * 
- witte rijst * 
- roetjak, kroepoek, seroendeng, gebakken uitjes, sambal goreng  

Gerechten met een *  zijn warm. 

 
Buffet Bankok          Prijs  € 26,00 per persoon 

- rundvlees en broccoli in oestersaus * 
- pittige varkensvleescurry * 
- rode rundvleescurry met kokos * 
- garnaaltjes in zoetzure saus *  
- tahoe kouseband * 
- romige kipkerrieschotel * 
- kipvariatie met cashewnoten * 
- kipsaté gegrild en satésaus met kokosmelk * 
- witte jasmijnrijst, gebakken rijst met kip * 
- thaise groentenvariatie *  

Gerechten met een * zijn warm. 
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Buffet Gibraltar                    Prijs € 17,50 per persoon 

- kokonisto: griekse runderstoof * 
- paella: saffraanrijst met zeevruchten * 
- tortellini met spinazie -roomsaus * 
- Griekse boerensalade 
- courgette -paprika stoof* 
- tomatensalade met mozzarella 
- Turks brood en tapenade  

Gerechten met een * zijn warm. 

 

Buffet Veracruz                                                                      Prijs € 18,50 per persoon 

- picadillo-tacoschelp gevuld met kruidig gehakt * 
- rode poon in paprika-amandelsaus * 
- wraps gevuld met kaas en tofu * 
- witte rijst * 
- tacochips, rode salsa, quacomole 
- geraspte kaas 
- groene salade 
- wortelpickles 
- mais-bonensalade 
- komkommersalade 

Gerechten met een * zijn warm. 
 

 
 
 

Fouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 
 
 
  


