De “Nostalgie”
Een duidelijke naam…
De “Nostalgie” is in 1933 gebouwd als passagierschip
voor de Zwitserse wateren.
Het schip is in de loop der jaren door goed
onderhoud vrijwel geheel in tact gebleven. De ruim
opgezette salons met daarin verplaatsbaar meubilair
zijn voor elke groep op maat in te richten. Al voor 15
personen is het gezellig vertoeven aan boord van de
“Nostalgie”. De goede keuken met daarbij de beste
koks zorgen voor culinaire hoogstandje welke in
passende stijl worden verzorgd. Natuurlijk wordt er
voor elk gezelschap maatwerk geleverd.
Om uw gasten bij alle weersomstandigheden een aangename vaart te kunnen bieden is
het schip o.a. voorzien van zowel hete lucht als centrale verwarming, grote opengaande
ramen, radar voor het varen bij nacht en of slecht weer, overdekt buitendek om daardoor
ook bij regenval buiten te kunnen genieten. Ook aan stroomvoorziening is gedacht, aan
boord bevind zich zowel 380, 220, als 24 volt.
De “Nostalgie”is uitermate geschikt voor o.a. productpresentaties, bedrijfsfeesten,
huwelijks- en trouwfeesten, vergaderingen, familiedagen enz.

Technische gegevens:
•
•
•
•

Lengte: 39,75 m.
Breedte: 5,50 m.
Diepgang: 1,20 m.
Max. aantal passagiers 100.
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Huurprijs Partyschip de Nostalgie
Kosten vaargebied 1
o.a. Grou, Sneek, Woudsend, Terhorne
Dagdeel á 5 uren
€ 500,00
Dag á 7 uren
€ 600,00
Kosten vaargebied 2
o.a. Koudum, Drachten, Leeuwarden, Lemmer,
Eernewoude, Sloten
Dagdeel á 5 uren
€ 800,00
Dag á 7 uren
€ 875,00
Kosten vaargebied 3
Dagdeel á 5 uren
€ 1.250,00
Dag á 7 uren
€ 1.350,00
Kosten vaargebied 4
Dagdeel á 5 uren
€ 1.600,00
Dag á 7 uren
€ 1.700,00
Kosten vaargebied 5
Dagdeel á 5 uren
€ 1.750,00
Dag á 7 uren
€ 1.850,00
•
•
•
•
•
•
•

Buiten alle vaargebieden vallen o.a. de Noordzee, Waddenzee en eilanden.
Varen in buitenland in overleg.
Alle prijzen zijn excl. BTW en excl. brug-, haven- en liggelden.
Personeelskosten zijn niet inbegrepen.
Op het IJsselmeer wordt zonder gasten niet gevaren boven
windkracht 6. Met gasten wordt er alleen in overleg gevaren.
Prijswijzigingen en brandstoftoeslagen voorbehouden.
Prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december 2007
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Koffiegarnituren
Koffie / thee
Roombotercake
Appelgebak
Petit fours
Oranjekoek
Gebak
Bruidstaart

€ 1,50
€ 1,00
€ 1,75
€ 1,85
€ 1,85
€ 1,95
op aanvraag

Bittergarnituren
Elf-Steden
Prijs € 2,50 per persoon:
(min. 10 personen)
Goudse kaas
Cervelaatworst
Bitterbal
Terkaplester Poelen
Prijs € 4,75 per persoon:
(min. 10 personen)
Ardennerham met meloen
zoute haring op
roggebrood
brie omwikkeld met
rookvlees
Goudse kaas
cervelaatworst
warm hapje

Goingarijpster Poelen
Prijs € 6,00 per persoon:
(min. 10 personen)
zoute koekjes en pinda’s
Goudse kaas,
cervelaatworst
ardennerham met meloen
canapé met gerookte
zalmfilet
zoute haring op
roggebrood
asperges met ham
brie omwikkeld met
rookvlees
twee warme hapjes
Sneekermeer
Prijs € 9,00 per persoon:
(min. 10 personen)
Kir Royal
zoute koekjes en pinda’s
Goudse kaas,
cervelaatworst
ardennerham met meloen
canapé met gerookte
zalmfilet
zoute haring op
roggebrood
asperges met ham
brie omwikkeld met
rookvlees
twee warme hapjes
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Lunchpakketten
Monnikenrak
Prijs € 8,00 per persoon:
Broodje jonge kaas
Broodje komijnen kaas
Broodje schouderham
Krentenbol
Koffie/Thee
Melk en Karnemelk

Uitbreidingen
Kopje groentesoep
Kroket

Zomerrak
Prijs € 12,00 per persoon:
Kaiserbroodje jonge kaas
Kaiserbroodje
schouderham
Broodje haring
Krentenbol
Koffie/Thee
Melk en Karnemelk
Vers fruit

Prijs € 1,00 per persoon
Prijs € 1,00 per persoon

Koffietafels
Brekken Lunch
Prijs € 11,00 per persoon
Goed gevulde groentesoep
Wit brood, bruin brood en volkorenbrood
Suikerbrood. Krentenbrood
Beschuit, Knäckebröd
Roggebrood
Diverse soorten hartig beleg waaronder:
Schouderham, cervelaatworst
Twee soorten kaas
Daarnaast nog een royaal assortiment
Zoetigheden
Koffie, thee, melk en karnemelk

Bokkewiel Lunch
Prijs € 14,50 per persoon
Is gelijk aan Brekken lunch,
met als uitbreiding:
Kaiserbroodjes
Kroket
Huzaren- en zalmsalade
Rijk gevulde fruitmand met fruit van
het seizoen
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Koud Buffet
Koude Maag Buffet
(Min. 15 personen) Prijs € 25,00 per persoon
huzarensalade, zalmsalade,
kipkerrysalade, ardennerham met meloen,
kipsalade, paté van de chef,
zalmforel, vleeswarenschotel,
gevulde tomaat, gevulde eieren,
diverse sausjes, stokbrood,
room- en kruidenboter
Dijksgracht buffet
(Min. 15 personen) € 32,50 per persoon
Is gelijk aan Koude maag buffet met
als uitbreiding:
Haringschotel, Hollandse garnalen,
gerookte zalm en gerookte paling
Koud en warm buffet
Zijlroede Buffet
(Min. 15 personen) Prijs € 28,50 per persoon
Koude gerechten:
huzarensalade, zalmsalade, tonijnsalade,
diverse rauwkostsalades met tuinkruidendressing, ardennerham met meloen,
gevulde eieren, gevulde kip, boerenachterham geserveerd met asperges
Warme gerechten:
stoofschotel van rundvlees,
medaillons van varkenshaas overgoten met champignonroomsaus,
visschotel met onder andere zalm en kabeljauw,
rijst, gegratineerde aardappelen, diverse warme groenten
Garnituren:
diverse romige sausjes, vers stokbrood, roomboter, kruidenboter
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11- Steden buffet
(Min. 20 personen) Prijs € 31,50 per persoon
Leeuwarden: Welkomstcocktail ‘Mata Hari’
Jus d’orange met Mata Hari likeur
Sneek: Skiere ielsop of preisop
Palingsoep of preisoep
IJlst: Drûge woarstsalade
Droge woarstsalade
Sloten: Jirpelslaatsje
Aardappelsalade met prei
Stavoren: Stavers palet
Visschotel
Bijlagen: Molensteenbrood, suikerbrood en
roomboter
Hindeloopen: Tsiisbarchje
Gestoofd varkensvlees
Workum: Kaptainskútel
Warme visschotel op Friese wijze
Bolsward: Boalserter Hanzeskútel
Stoofschotel van rundvlees
Harlingen: Grauwe jerten mei spek
Kapucijners met spek
Franeker: Spinazieskútel
Spinazie- gehaktschotel
Bijlagen: warme groenten, aardappelgratinée en rijst
Dokkum:
Kleurenpalet Diverse lekkernijen
Dokkumer Kofje
Koffie met beerenburg en slagroom
Chinees buffet
(Min. 20 personen.) € 20,00 per persoon
Nasi , Bami
Chinese Babi pangang
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
Gebakken kip met taugè
Rundvlees met champignons
Kip Kerrie
Vlees Roedjak
Cha Sieuw
Pangsit Goreng
Mini loempia
Satè
Salade
Kroepoek
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Grand Dessert
(Min. 25 personen) € 10,00 per persoon
IJssoorten:
vanille ijs, bananen ijs
ijsbombes gepresenteerd met vuurwerk
Patisserie:
verschillende soorten gebak
luchtige bavarois in diverse smaken
gevulde flensjes

Warme items:
warme kersen
chocoladesaus
Fruit:
fruitsoorten van het seizoen
Garnering:
slagroom, koude sauzen
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