
 

Mps. Nehalennia 
 
Het schip is vernoemd naar de Germaans-
Romeinse godin “Nehalennia”. 
 
Inscripties op altaren rond het jaar 200 
vertellen ons dat zij als beschermgodin van 
schippers aan haar overgedragen schepen 
altijd in veilig haven deed terugkeren. 
 

 
Op het hoofddek bevindt zich in het  
voorschip “Druses salon” gescheiden door een 
dubbele “Walhalla” bar van de grote “Julius Civilus 
salon” compleet met een dansvloer, uitlopend tot 
het achterdek. 
 
Het bovendek beheerst door  
panoramische “Ceasar loge” met een aangrenzend 
ruim zonnedek voorzien van een barbecuetafel. 
 

 
Ruime dubbel openslaande deuren geven  
(ook voor rolstoelen) geen belemmering tot de toegang van de andere dekken. 
 
Toilet groepen in het beneden schip completeren de 
passagiers accommodatie. 
 
De lengte van het schip is 40 meter en een breedte van 7 
meter met een maximale capaciteit van ongeveer 200 
gasten (in receptieopstelling). 
 
U heeft gevraagd wat de kosten zijn: 
 
Personeel achter de bar zit inbegrepen in de prijs. 
 
1e t/m 3e uur  €    895,00    
4 uur    € 1.080,00 
5 uur   € 1.265,00 
 
Ieder uur langer €    185,00 
 
Genoemde prijzen zijn vanaf de thuishaven van het schip te Rotterdam. Prijzen van 
andere afvaartplaatsen op aanvraag.  
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Prijslijst Consumpties: 
 
Koffie en thee   € 1,60 
Frisdranken vanaf € 1,60 
Vruchtensappen  € 1,80 
Bier vanaf € 1,60 
Wieckse Witte  € 2,40 
Palm  € 2,40 
Maltbier  € 2,25 
Rode en witte wijn  € 2,50 
Sherry, Martini  € 2,20 
Port, Jenever, Vieux  € 2,20   
Binnenlands gedestilleerd  € 2,70 
Buitenlands gedestilleerd vanaf € 3,50 
Cognac v.s.o.p.  € 4,50 
Wodan cocktail  € 4,50 
Frija Nectar  € 4,50 
 
Entrees 
Kir  € 2,50 
Kir Royal  € 4,50 
Vruchtencocktail  € 2,25 
Schipperbitter  € 1,75 
Champenoise  € 3,25 
Champagne vanaf       € 26,00  per fles 
  
Drankuitkoop: 

ollands assortiment uitkoop       €  5,75 p.p. per uur 
oop    

 
H
Internationaal assortiment uitk        €  7,75 p.p. per uur 
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tandaard koffietafelS  

1x Kopje koffie  
 uit twee soorten; appel en slagroom) à €  3,60 p.p. 

f 

- 2x Kopje koffie 
 uit twee soorten; appel en slagroom) à €  5,20 p.p. 

Uitg eide koffietafel

 
- 

1x Gebak (keuze
 
o

 

1x Gebak (keuze
 
 
ebr  à € 10,90 p.p. 

- Tijger witbrood en viergranen bruinbrood 

hakt en gesneden fricandeau 

et boter 

(Vanaf 25 personen)  
 

- Bruine en witte bolletjes 
- Gesneden en gebraden ge
- Jonge kaas en oude Amsterdammer kaas 
- Gekookte eieren 
- Roomboter en die
- 2x koffie, thee of melk    

tandaard lunch
 
S  à €  9,80 p.p. 

) 

- Groentesoep 
djes 

 

n dieet boter 
       

itgebreide lunch

(Vanaf 25 personen
 

- Volkoren broo
- Tijgerwitte broodjes
- Slagers achterham 
- Jonge kaas 
- Roomboter e
- 1x koffie, thee of melk  
 
U  à € 14,60 p.p. 

- Tijger witbrood en viergranen bruinbrood 

eden fricandeau 
r kaas 

at 
ien confiture 

elk / karnemelk of

(Vanaf 25 personen) 
 

- Bruine en witte bolletjes 
- Fijn gegrilde ham en gesn
- Jonge Goudse kaas en oude Amsterdamme
- Kruidenpaté 
- Brie van de m
- Kersen en aardbe
- Hagelslag en chocoladepasta 
- Roomboter en dieet boter 
- Diverse handfruit 
- 1x koffie / thee / m  jus d’orange 
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ermaanse koffietafelG    € 12,20 p.p. 

Broodmand 
ssantjes, luxe witte bolletjes, roggebrood en krentenbrood 

 
- 
 met o.a. croi
- Warme saucijzenbroodjes of rundvleeskroketten  
- Diverse verse vleeswaren 
 met o.a. rosbief, fricandeau, cervelaat en ham 

 en komijnekaas 

 Halvarine 

- Diverse soorten kaas 
 met o.a. belegen kaas
- Zoetwaren  
- Roomboter /
- 1 x koffie / thee of melk 

unchbuffet Sclusa

 
 
L     € 14,80 p.p. 

Huzarensalade 
e of

 
- 
- Saucijzenbroodj  rundvleeskroketten 

ssantjes, luxe witte bolletjes, roggebrood en krentenbrood 
- 

, cervelaat en ham 
- 

s 

ine 

- Broodmand 
met o.a. croi
Diverse verse vleeswaren 
met o.a. rosbief, fricandeau
Kaasplateau met Franse kaas  

- Kaasplateau met Hollandse kaa
- Diverse zoetwaren 
- Roomboter / Halvar
- 1 x koffie / thee of melk  
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uffet Fretum
 
B  € 23,55 p.p. 

Paté van het huis met Cumberlandsaus 

jes, fruit en asperges in ham 
- 

- en komkommerdressing 

oter 

Bavarois dessert of

 
- 
- Luxe hors d’oeuvre 

met o.a. gevulde eit
Luxe visschotels op spiegels 
met paling, zalm en haring 
Rauwkostsalade met apart e

- Meloen met rondom Ardennerham 
- Warm, gekruide beenham 
- Warme cranberrysaus 
- Stokbrood met kruidenb
 
-  ijsdessert  

uffet Isendic

 
 
B  € 27,30 p.p. 

Luxe huzarensalade met extra rundvlees 

alade 
en druiven 

n 

 dille 

itte wijndressing 

et citroen en uitjes 

met kruidenboter 

Bavarois dessert of

 
- 
- Salade Italiénne met cashewnoten 
- Franse rauwkostsalade en kartoffels
- Meloenparten afgegarneerd met nootham 
- Paté au croute afgegarneerd met roompaté en walnote
- Gegrilde beenham met cranberrysaus 
- Gevuld eitje met bieslookmousse 
- Gerookte paling, forel en zalm met
- Zeeuwse mosselen met ravigottesaus 
- Gekruide en gepeperde makreel met w
- Hollandse garnalen met ananas 
- Hollandse nieuwe haring op ijs m
- Diverse sauzen 
- Vers fruit 
- Stokbrood 
 
-  ijsdessert  
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uffet Prefectus
 
B  € 39,60 p.p. 

Gerookt speenvarken omringt met champignons gevuld met hammousse 

jes,  

s en spekjes 

verse soorten vis; 

jn en olijven 

aus of

 
- 
- Kalkoen suprème Carmen, gerookte kalkoenborst met warme portsaus 
- Pastasalade, Griekse salade en heerlijke kerriesalade 
- Rosbief Liselotte, warm met warme wildsaus 
- Terrine de Gascogné, kwartelmousse, kwarteleit
   paté Provençaal en groentenpaté 
- Warm, gebakken krieltjes met uitje
- Gepocheerde hele zalm op spiegel 
- Gerookte paling en gerookte forel 
- Oceaanschelpen en spiegels met di
- Noorse en Hollandse garnalen, zalm en haring 
- Krabsalade omringt met een terrine van krab, toni
- Stokbrood met kruidenboter 
- Warme flensjes met mango s  verse vruchten met bolletjes ijs 
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NDONESISCHE BUFFETTENI  

uffet Insulac

 
 
B  € 23,60 p.p. 

asi putih witte rijst 
 es en milde sojasaus 
g  saus 

anis 
r 

mer en paprika 
 tahu 

kokos 
g 

ntang ruide aardappelstokjes 

uffet Sedito

 
N
Babi ketjap varkensvle
Babi pangan geroosterd varkensvlees in zoete
Ayam kerrie scherp gekruide gebakken kip in kerrie 
Ayam asem m in zoetzure saus gestoofde kip 
Sambal goreng telo eieren in sambalsaus 
Acar ketimun zoetzuur van komkom
Sambal goreng gekruide gebakken tahu met taugé 
Sayur kuning gemengde groenten in bouillon met 
Kroepoek udan garnalen kroepoek 
Sambal goreng ke droog gebakken gek
Serundeng geroosterde kokos met pinda’s 
 
 
B  € 27,30 p.p. 

asi kuning   gele rijst 

 es en milde sojasaus 
g  saus 

 
s 

 
kka  

or 
en taugé 

ing illon  
uning  

ntang ruide aardappelstokjes 

 
N
Nasi putih witte rijst 
Babi ketjap varkensvle
Babi pangan geroosterd varkensvlees in zoete
Daging rendang rundvlees in matig pittige kokossaus 
Ayam asem mani in zoetzure saus gesmoorde kip 
Ayam kerrie gestoofde kip in milde kerriesaus
Rempah mala pikante balletjes in balineese saus
Sambal goreng tel eieren in sambalsaus 
Tjai tahu bamboespruiten, tahu 
Sayur kun gemengde groenten in kerriebou
Atjar tjampur k zoetzure saus van gemengde groenten
Emping notenkroepoek 
Kroepoek udang garnalen kroepoek 
Sambal goreng ke droog gebakken gek
Serundeng  geroosterde kokos met pinda’s  
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arbecue BatavorumB  € 23,30 p.p. 

Carbonade varianta 

s 

enne 

, knoflooksaus en satésaus 
- 

boter 

IJsdessert 

arbecue Ganuenta

 
- 
- Grillworst 
- Satéstokje
- Hamburger 
- Kipfilet d’Ard
- Brochette varié 
- Diverse sauzen 

o.a. cocktailsaus
Franse rauwkostsalade 

- Luxe rundvleessalade 
- Stokbrood met kruiden
 
- 
 
 
 
B  € 30,40 p.p. 

Filet de Bourgondiër 

ecueworstjes 

n folie verpakt 

, remouladesaus, knoflooksaus en currysaus 
- 

unersaus 
 kartoffelsalade 

en en geraspte kaas 

IJsdessert  

 
- 
- Kipfilet d’Ardenne 
- Hawaï brochette 
- Verschillende barb
- Stokjes saté 
- Zeevruchten i
- Diverse sauzen 

o.a. cocktailsaus
Warme sauzen 

- satésaus en zige
- Rauwkostsalade culinair en
- Salade Niçoise, pastasalade met cashewnot
- Salade Mexicana, met rundvlees en crème Frâiche 
- Partjes meloen met Ardennerham 
- Stokbrood met kruidenboter en roomboter 
 
- 
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uxe borrelhapjesL  €   1,20 per stuk 

.a. 
oesjes gevuld met zalmmousse of

 
o
Mini s  crème frâiche  

alen of 
Gevulde eitjes met bieslookmousse 
Tomatenmandjes met Hollandse garn krabsalade 
Toast met gerookte paling, zalm, Hollandse haring of gerookte forel 

orten mousse 

loen met Ardennerham 

muselepel met ganzenlever – of

Pompernickel met kaas 
Pitbakjes met diverse so
Dadels gevuld met Monchou – kaas  
Hoorntjes gevuld met hammousse 
Toast met brie, paté en bolletjes me
 
A  zalmmousse €   2,30 per stuk 

aas / worst hapjes €   1,50 p.p. 
andje 

oufflés, bitterballen  4x rond  

 
K
Zoutjes / nootjes €   1,70 per m
Warme hapjes €   1,70 p.p. 
o.a. mini  kaass
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ERKLARENDE WOORDENLIJSTV  

aesar            Romeins staatshoofd 

rusus Romeins veldheer en gouverneur in ons land;  
 

 
retum zeearm of doorvoer 

rija Germaanse godin 

anuenta Ondergelopen stad 

nsula Eiland 

ulius Civilus Bataafs veldheer van hoge afkomst 

ucullus Romeins veldheer; 

 gastmaaltijden 

refectus Zeer hoge ambtenaar 

clusa       Sluis  

edito Oproer 

alhalla Germaanse hemel 

odan Germaanse oppergod 

 
 
C
 
D

heeft grachten en dijken laten aanleggen 

F
 
F
 
G
 
I
 
J
 
L

 voerde de kers in en was beroemd om zijn  

 
P
 
S
 
S
 
W
 
W


	Entrees

