
	

*	Alle	catering	aan	boord	proberen	wij	zo	duurzaam	mogelijk	te	realiseren,	dat	wil	zeggen	waar	mogelijk	biologisch	,met	respect	voor	

de	natuur,		geproduceerd	of	lokaal	verkregen.		

	 	 	

Vergader-menu 
Alle genoemde prijzen zijn excl btw 

 
GOEDE START ONTBIJT  
 
Mini ontbijt   Vers gebakken croissantjes | marmelade | roomboter a €4,25 pp 

 
Gezond ontbijt Volle boeren bio yoghurt | Spelt Cruesli | Powerfood toppings | Vers 

gesneden seizoensfruit, €8,75 pp (Verse Jus d’ orange +€2,50)  
 
Klassiek ontbijt Vers gebakken croissants | marmelade | roomboter| Stoere plakken 

oerbrood (mais en volkoren)| Verse luxe vleeswaren (rosbief en boerenham)  
| verschillende kaassoorten (jong en belegen) a €14,50 pp: (Verse Jus d’ 
orange +€2,50) vanaf 10 personen 

 
 
BREAK VOOR TUSSENDOOR 
 
Handgebakken Havermout EnergieBars : €3,00 pp. 
 
Verse fruitsmoothies : €3,75 pp 
 
Taart van de bakker uit noord : verse Appeltaart, Walnotentaartje, Citroen Cheesecake en 
Chocolade Brownie met fudge €3,25 pp 
 
Groentencrudité met 2 verschillende dips €4,00 pp 

 
 
 
VERGADER ARRANGEMENT  

o onbeperkt Italiaanse Buscaglione koffies  
o onbeperkt  losse bio thee  
o gevitaliseerd water met citroen en verse munt  
o 2 soorten handgebakken koekjes van Iambe  
o pepermuntjes , chocoladeboontjes  
o grote schaal met vers stuksfruit  
o verse bloemen op tafel  

 
€9,50 per dagdeel (0-4 uur) , hele dag €17.50 (7-12uur) 
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LEKKER MAKKELIJK – LUNCH BUFFET 
 
 

I. LUNCH MINI PROEVERIJ a € 15,50 pp.  
 

o 2 belegde mini broodjes (vis ,vlees, vega beleg) 
o warme vega tomaten soep  
o warme vega persoonsquiche  
o maaltijd salade 

 
II. FEEL GOOD LUNCHBUFFET € 17,50 PP (minimum afname 15 personen) 

  
o Vegan Poke-Bowl (quinoa, avocado, tomaat en seizoens groenten) 
o Couscous salade  
o Flatbread met 2 soorten smeersels 
o Gazpacho soep 

 
 

III. * FREUD  LUNCHBUFFET €17,95 pp. (minimum afname 6 personen) 
 

o Pain de campagne belegd met vega/vlees 
o Thaise quinoa salade met koriander 
o Rode linzensoep 
o Verse fruisaslade van het seizoen 

 
*Restaurant Freud is een sociale onderneming en biedt mensen met een psychiatrische stoornis 
en/of verslavingsproblematiek zinvol werk en een opleiding. 
 

 
LEKKER LUNCHEN PER STUK 
 
Broodjes  Broodjeslunch: 4 x belegde luxe minibroodjes (bruin/wit) rijkelijk belegd met 

vis, vlees  en/of vega beleg  €11,50 pp 
 
Soep  Verse vegetarische soepen: wortel-koriander, tomaat-basilicum,  

courgette-dille, €4,00 pp (Kleintje soep €2,50 pp)  
 
Quiche  Persoons-quiche (kleine ronde hartige persoons taartjes) a €4,50 p.s 
 
Salade  Rijkgevulde groene salade (baby leaf, spinazie of rucola) met noten, 

 fetakaas, verse kruiden (basilicum, peterselie of munt) gegrilde groenten 
 en een heerlijke dressing. Per persoon. €8,95pp  

 
Dranken   Lunchdranken: Onbeperkt bio melk en/of bio karnemelk €2,95 pp 
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DOEN 
 

o Rondvaart met open sloep of overdekte salonboot  tijdens lunch, borrel of diner. 
o Vintage Fietstour door Noord langs markante noorderlingen 
o Rondleiding NDSM-werf door een NDSM-kunstenaar €150,00 p.u (tot 25 pers.) 

o UItvinders/Kunstenaarsworkshop – in de NDSM loods op bezoek bij …..  
o Plastic Vissen - , gratis bij de geWoonboot 
o Team-uitje bij Virtual reality dome “VR Arcade” in Noord.  
o Electrisch Vervoer workshop 
o Grafitty workshop – eigen “(bedrijfs) piece” zetten op de zijkant van de Lasloods 

 
 
VOOR BIJ DE BORREL 
 
Koude snacks 

o Blokjes kaas met Zaanse mosterd €2,50 pp. 
o Portie gemengde gezouten noten , olijven en groentechips, €9,50 per portie (voor 

ongeveer 4 personen)  
o Uitgebreid assortiment groentencrudité met 2 verschillende dips €4,00 pp 
o Assortiment wraps  (vis, vlees, vega) a €4,50 pp,  

 

Warme snacks 

o Portie Oma Bob’s bitterballen met Zaanse mosterd: 6 stuks € 8,75 per schaal. 

o Vegetarische mini loempias met chilisaus,schaal met 6 stuks € 8,75 per schaal. 

o Kleine portie warme Nacho's uit de oven met gesmolten kaas, jalapenõs, guacamole, salsa 

en creme fraiche, per schaal. €8,75  

o Persoons-quiches (kleine ronde hartig taartjes) a €4,50 ps 

 
 
EXTRA  
 

o Statafel rond incl. blauwe rok €12,50 p.s per dag  
o Professionele Beamer of 55 inch LED TV €30,00 per dagdeel 
o MacBookPro 13inch met Professionele Beamer of 55 inch LED TV €40,00 per dagdeel 
o Extra flipover incl. vellen en stiften €19,50 p.s per dag  
o Audio speaker Bose & Harman Kardon (inclusief locatiehuur)  
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Partyhapjes 

 €1,65 per item (minimale afname 10 per soort) 

 

 Koud Warm 

Vega Bruschetta caprese met mozzarella, tomaat en 

basilicum 

Mozzarella spies met verse basilicum, sherry 

tomaatjes met een pesto dip 

Canapé met fetakaas 

Gevuld ei met kerrie mayonaise 

Dadels gevuld met roomkaas en 

gekarameliseerde walnoten 

Witlofscheutje met couscous tabouleh 

Geitenkaas taartjes met lente ui 

Quiche met mozzarella en courgette 

Uientaartje met gorgonzola 

 

Vis Bruschetta met gerookte zalm, kappertjes en 

crème fraîche  

Canapé met gerookte forel met grove 

mosterdmayonaise en augurk  

Spinazie pannenkoek gevuld met gerookte 

zalm, crème fraîche 

Tomaat gevuld met garnalen 

Gamba spies met zoetzure saus 

Mini quiche met garnalen 

Sushi Deli sake maki, gevuld met zalm, zoete omelet 

en bieslook 

California maki gevuld met krab, avocado, 

mayonaise en sesamzaad 

Kappa maki gevuld met komkommer  

 

Vlees Prosciutto met galanga meloen 
Ananas maho bedekt met ossenhaas en 
koriander 
Bruschetta met vitello tonato van 
kalfsfricandeau en tonijn mayonaise 

Spaanse gehaktballetjes met 

gegrilde paprikasaus 

Spaanse tortilla met chorizo en 

salsasaus 

Japanse kipspiesje met teriyaki saus 
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VERGADER DINER EN PRIVATE DINER 
 
U kunt aan boord van de inspirerende geWoonboot ook terecht voor diner. Onze cateraars 
bereiden met zorg voor u een heerlijk privé diner op maat, een buffet of walking diner.  
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en prijzen. 
 
 

 
DRANKEN  
 

Alcoholische- en frisdranken op na-calculatie. De hele dag beschikbaar. 

Frisdranken en sappen 6%btw 

Naturfrisk bio frisdranken €2,40 per flesje 
Sourcy a €2,00 per flesje 
Bionade /Lemonaid a €3,50 per flesje 
Olmenhorst/Schulp biosappen a €10,00 per literfles 
 

Alcoholische dranken 21% btw 

Sauvignon Blanc, les Charmettes 2015 a €22,50 per fles 
Cevennes Chardonnay 2015 a €23,50 per fles 
Merlot, les Charmettes 2015 a €22,50 per fles 
Palombières, Château de Montpézat, Coteaux du Languedoc 2009 a €26,50 per fles 
Bio - Prosecco Frizzante Casa di Malia a €23,50 per fles  
Gulpener Ur bier a €2,50 per flesje 
Champagne Champagne Brut Tradition Grand Cru Michel Arnould , per fles.a € 36,75 per fles. 
 
 
 
 
 
 
 
 


