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Rondvaart inclusief Diner - 2.5 uur varen langs de Rotterdamse
havens

Rondvaart door Rotterdam
Stap aan boord van onze rondvaartboot en beleef de havens en de stad van Rotterdam vanaf het water. Gedurende 2,5 uur maak je een
rondvaart door de wereldhaven van Rotterdam. De route is altijd een verrassing, afhankelijk van het weer, het jaargetijde en de
bezienswaardigheden wordt een bijpassende route gekozen. Geniet onder andere van de Rotterdamse skyline, de SS Rotterdam, en de
Erasmusbrug. Beleef de havens en de stad van Rotterdam vanaf het water.

Afvaartijden
Afvaartijden van 15 juni t/m 30 september 2021
Woensdag 18.30 uur (Sharing diner)
Donderdag 19:15 uur (Berenklassiekers)
Vrijdag 19.00 uur (sharing diner)
Zaterdag 17.00 en 20.00 uur (sharing diner)
Zondag 16.00 en 19.00 uur (Berentoppers)
Afvaartijden van 1 oktober t/m 31 december 2021
Woensdag en donderdag 18.30 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 17.00 en 20.00 uur
Zondag 17.00 uur
Iedere 2e zondag van de maand en op feestdagen en speciale dagen is er een brunchbuffet.

Brunch buffet
Voorgerecht
Tomatensoep en de soep van het seizoen
Soeptoppings: croutons, gebakken ui, gebakken spekjes, kruidenboter, croutons en bosui
Buffet
- Vers afgebakken broodjes en croissants
- Wit-, bruin- en krentenbrood
- Zachte broodjes
- Vleeswarenplateau
- Verschillende kaassoorten
- Diverse soorten zoet beleg
- Scharreleisalade
- Pastasalade
- Fruitsalade
- Roerei
- American pancakes
- Yoghurt met cruesli en muesli
- Salade caprese
- Kipsaté
- Pittige kip
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- Beenham
- Seizoensgerechten
Op zondag: berentoppers buffet en iedere laatste zondag van de maand: brunchvaart.

Diner buffet
Voorgerecht
Tomatensoep en de soep van het seizoen
Soeptoppings: croutons, gebakken ui, gebakken spekjes, kruidenboter, croutons en bosui
Sharing diner
- Complete saladebar om een heerlijke salade samen te stellen
- Runderburgers met cheddar
- Rund- en varkensgehaktballetjes
- Spareribs met bijpassende strikes
- Pittige kip
- Kipsaté
- Pangafilet
- Gebakken mosselen
- Seizoensgerechten
Bijgerechten:
- Rijst
- Franse frietjes
- Ambachtelijke Vlaamse frieten
- Diverse warme groenten
Dessert
Dessert van het seizoen geserveerd met ijs. Liever een ander dessert? Vraag dan even naar de dessertkaart
*Vanaf 1 juni 2020 tot onbepaalde tijd is er een aanpassing in het catering assortiment in verband met het corona virus. Er zal daarom geen
lopend buffet zijn maar je kan via bestelkaartjes op tafel onbeperkt kiezen uit onze gerechten welke wij aan tafel serveren. Als voorgerecht is
er geen lopend soepbuffet maar serveren wij brood met smeersels aan tafel. Via de bestelkaartjes kan je een soep bestellen indien gewenst.
Het diner wordt afgesloten met een klein nagerecht.

Bij deze rondvaart inclusief diner in Rotterdam is inbegrepen:
Rondvaart van 2,5 uur
Sharing diner aan boord van de rondvaartboot

Prijs € 41,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 12 jaar € 26.50 p.p.
Afkoop drank binnenlands gedistilleerd: € 20,40 p.p.
Afkoop drank binnen- en buitenlandse gedistilleerd: € 31,25 p.p.
Afkoop drank kinderen 3 t/m 12 jaar: € 12,40 p.p.
Afvaartijden van 15 juni t/m 30 september 2021
Woensdag 18.30 uur (Sharing diner)
Donderdag 19:15 uur (Berenklassiekers)
Vrijdag 19.00 uur (sharing diner)
Zaterdag 17.00 en 20.00 uur (sharing diner)
Zondag 16.00 en 19.00 uur (Berentoppers)
Afvaartijden van 1 oktober t/m 31 december 2021
Woensdag en donderdag 18.30 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 17.00 en 20.00 uur
Zondag 17.00 uur
Iedere 2e zondag van de maand en op feestdagen en speciale dagen is er een brunchbuffet.
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De prijs van deze rondvaart inclusief diner in Rotterdam is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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