CATERING
ARRANGEMENTEN
COMPLEET VERZORGD
EEN PAAR DAGEN WEG!

ONTBIJT, LUNCH & TUSSENDOOR
HALFPENSION STANDAARD
-------------------------------------------------------Ontbijt
Diverse broodsoorten, vleeswaren, kaas,
ei, jam, fruit, jus d’orange, koffie, thee en
melk
Tussendoor
Koffie en thee met een koekje
Lunch
Soep, belegde broodjes met vleeswaren
en kaas, fruit, koffie, thee en melk

€ 30,-

Per persoon
per dag

DINERS
---------------------------------------------------------Het diner is alleen mogelijk als uitbreiding op
halfpension. Het diner is inclusief dessert. Eén
keuze per gezelschap.










Verrassing van de kok
Captains diner: kapucijners, rijst,
worstjes, spek, uitjes, salade en
garnituur
Goulash met rijst en salade
Kip-kerrie met rijst en gemengde
salade
Pasta Carbonara, gemengde salade en
rauwkost
Zuurkool stamppot met worst
Tongrolletjes gevuld met zalm
€ 19,50
Barbecue (+ € 5,-)
Per persoon
per dag

ONTBIJT, LUNCH & TUSSENDOOR
HALFPENSION DELUXE

LUNCH & TUSSENDOOR
STANDAARD
--------------------------------------------------Alleen te boeken op de eerste dag.

Lunch
Soep, belegde broodjes met
vleeswaren en kaas, fruit, koffie, thee
en melk
Tussendoor
Koffie en thee met een koekje

€17,Per persoon

DRANKEN
----------------------------------------------------Natuurlijk kunnen wij ook de dranken
voor u verzorgen. Onze medewerkers
adviseren u graag

------------------------------------------------------Ontbijt
Diverse luxe broodsoorten, meerdere
soorten kaas, fijne vleeswaren,
eiergerecht, jam, verse fruitsalade,
yoghurt, cornflakes, jus d’orange, koffie,
thee, melk en karnemelk
Tussendoor
Koffie en thee met luxe koeken
Lunch
Soep, rijk belegde broodjes en
sandwiches gegarneerd met rauwkost,
chefs special, koffie en thee, melk en
karnemelk
Tussendoor
Koffie en thee met luxe koeken
Borreltijd
Aperitief van het schip, geserveerd
met luxe hapjes

€ 47,Per persoon
per dag

DINERS DELUXE
---------------------------------------------------------

Diner Deluxe is alleen mogelijk als uitbreiding op
halfpension, met afname van een kok, bij
minimaal 20 personen. Éen keuze per gerecht
per gezelschap.
Voorgerecht





Serranoham met appel en balsamico
Gebakken geitenkaasjes in filodeeg
met sinaasappel-honingdressing,
zoetzure rode biet en nootjes
Gerookte zalm met mierikswortel en
citroen

Hoofdgerecht





Diamanthaas met rode wijnsaus en
paddenstoelen
Varkenshaasbiefstukjes met romige
saus
Zeebaars met pestosaus, courgette en
kruidensaus

Nagerecht



Tiramisu

088 25 25 000 info@naupar.com
version april 2022

€ 25,50
Per persoon
per dag

MET OF ZONDER KOK
Catering kunt u bestellen met kok. Deze
neemt het eten en drinken mee en bereidt
de maaltijden vers aan boord. Een kok kost
€ 249 per dag. Ook kunt u kiezen voor
catering zonder kok. De catering wordt dan
geleverd in de vorm van een
boodschappenpakket. De boodschappen
worden bij aanvang van uw tocht afgeleverd
aan boord. U hoeft alleen nog maar de
maaltijden te bereiden.
BESTELLEN
U kunt tot vier weken voor de check-in
doorgeven welk catering-arrangement u
kiest: Dit kan per mail, via info@naupar.com
of telefonisch via (088) 25 25 000 .
WIJZIGINGEN
Tot tien dagen voor de check-in kunt u het
aantal personen nog wijzigen, tot de
maximale persoonscapaciteit van het schip.
Gaan er minder mensen mee? Voor
maximaal 10 % van de gasten kunt u
kosteloos annuleren.
CATERINGAFNAME
De minimale cateringafname bedraagt
€ 475,- per schip. Dit is per dag en exclusief
servicekosten en dranken. Het is wel
inclusief btw. De minimale afname is twee
dagen.
BETALING
U moet de voorschotnota uiterlijk vier
weken voor de check-in hebben betaald. Als
u daarna nog wijzigingen doorgeeft,
verrekenen we die met de eindnota.
ALLERGIEËN
De volgende allergenen kunnen in ons eten
en drinken voorkomen: granen,
schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk,
noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine,
weekdieren en lactose.
ANNULERING VAN CATERING
Tijdstip van annulering:
Tot twee maanden voor afvaart:
Tot één maand voor afvaart:
Tot twee weken voor afvaart:
Tot één week voor afvaart:
Tot en met één dag voor afvaart:

15%
25%
50%
75%
95%

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

