
Prijslijst Waterkoets 2021

Goed om te weten

• Alle prijzen zijn inclusief BTW

• Prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 10 volwassenen; bent u 

met minder dan 10 volwassenen, neem dan contact op over de prijs. Voor 

groepen vanaf 20 personen is korting mogelijk, vraag om offerte.

• Kinderen tot 6 jaar varen gratis mee

• kinderen van 6 - 12 jaar 50% korting op de boothuur

• Drankjes zijn: koffie, thee, frisdranken, bier en wijn

• Zelf extra drankjes en hapjes meenemen is toegestaan; servies is aanwezig

• Elk half uur extra boothuur, incl. drankjes: € 8,- p.p.

• De opstapplaats is in overleg, zie de pagina opstapplaatsen voor alle opties

• Voor meer cateringopties bekijk de volgende websites:

Restaurant Zuidam, lunch, borrel en diner, zie www.restaurantzuidam.nl

Vijn Party service voor lunch en borrel, zie www.vijn-partyservice.nl

Boothuur

Boothuur zonder drankjes 1 uur 17,00€         p.p

Boothuur met drankjes 1 uur 19,00€         p.p

boothuur met drankjes 1,5 uur 27,00€         p.p

Elk half uur extra boothuur met drankjes 8,00€            p.p

Voorvaarkosten naar Cruquius, Spaarndam, Heemstede prijs op aanvraag

Stadsgids van Stadsgilde t/m 12 personen 40,00€         

Stadsgids van Stadsgilde vanaf 13 personen 50,00€         

Bij de koffie/thee

taart van restaurant Zuidam 4,50€            p.p

Gebak van Tummers 4,00€            p.p

Etagère met zoete lekkernijen 3,50€            p.p

Zoete proeverij van 'Bij Babette' 9,00€            p.p

Traditional High Tea van 'Bij Babette' 24,00€         p.p

Lunch op de boot geserveerd

Broodje van Vijn 3,10€            

Luxe broodje van Vijn 4,20€            

Etagère met 5 luxe mini-broodjes van Vijn 11,00€         p.p

2 sandwiches van Zuidam 9,50€            p.p

Biologische lunch van Vijn 18,00€         p.p

Soep van Vijn of Zuidam 5,00€            p.p

Fruitsalade van Vijn 3,50€            p.p

Luxe lunch van Vijn Prijs op aanvraag

Luxe lunch van restaurant Zuidam Prijs op aanvraag

Lunch van restaurant de Kolk in Spaarndam Prijs op aanvraag



Bij de borrel

Luxe gemengde noten 1,50€            p.p

Luxe zoute koekjes 1,50€            p.p

Borrelplank van restaurant Zuidam voor 3 - 5 personen 19,50€         

Diverse warme hapjes van restaurant Zuidam, per stuk 0,90€            

Bitterballen of vegetarische risottobitterballen, per stuk 1,10€            

40 stuks kaas en worst van Vijn 19,00€         

50 luxe hapjes van Vijn 57,50€         

30 stokbroodhapjes van Vijn 43,00€         

Etagère met koude tapas van Vijn 12,00€         p.p

Shared tapas koud en warm van Vijn (lunch of luxe borrel) 22,00€         p.p

Proeverij van Bij Babette: 6 luxe hapjes/fingersandwiches 11,00€         p.p

Bittergarnituur van De Kolk Prijs op aanvraag

Cava per fles 12,50€         

Diner op de boot geserveerd

Saté van Zuidam, voor iedereen aan boord 17,00€         p.p

Hoofdgerecht van Zuidam: saté, vis- of vegetarisch gerecht 18,50€         p.p

Voorgerecht: borrelplanken van Zuidam 5,00€            p.p

Voorgerecht van Zuidam Zie menukaart 

Nagerecht proeverij van Zuidam 8,50€            p.p
Koffie, capuccino van Zuidam 2,50€            p.p
Dessert proeverij van de Kolk 11,75€         p.p.

Verrassingsdessert van patisserie Tummers 6,00€            p.p
Driegangendiner van Zuidam vanaf € 37,50p.p
Kindermaaltijd 8,50€            p.p.
Voor-, hoofd- of nagerecht van De Kolk Spaarndam Prijs op aanvraag

Shared diner met warme en koude tapas van Vijn 29,50€         p.p

Tapasdiner van Spanish Harlem Prijs op aanvraag

Pizza van de Pizzabakkers Zie menukaart 

Barbecue Prijs op aanvraag

Picknickboot (self catering)

Starttijd vanaf 9.30 uur tot uiterlijk 13 uur óf na 17.00 uur, max. 35 personen

1 uur boothuur 240,00€       

Elk half uur extra boothuur 100,00€       

Mogelijk om allergenen en dieetwensen direct door te geven, neem contact 

op met:

Restaurant Zuidam, lunch, borrel en diner, zie www.restaurantzuidam.nl

Vijn Party service voor lunch en borrel, zie www.vijn-partyservice.nl

Extra opties o.a.



Lift voor rolstoel 30,00€         

Elektrische piano 30,00€         

Stadsgids van Haarlem Marketing 100,00€       

Accordeonist 75,00€         

Entertainment mogelijk zoals: Karaoke, Zanger, Ik hou van Holland spel, 

lachworkshop, etc. Prijs op aanvraag

,,06062021


