Nautisch Dagje
Catering prijslijst

Welkom aan boord
Koffie of thee met wat lekkers
2 kopjes koffie of thee met:
Roombotercake
Suikerbrood
Bonbons
Appeltaart
Petit Fours
Oranjekoek (Friese specialiteit)
Saucijzenbroodje
Gesorteerd gebak

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 5,25
€ 5,75
€ 7,00

Drinken
Koffie
Thee
Bier
Frisdrank
Wijn
Beerenburg
Binnenlands gedestilleerd
Buitenlands gedestilleerd

€ 1,85
€ 1,50
€ 2,30
€ 2,00
€ 3,10
€ 2,45
€ 2,45
€ 4,75

Welkomstdrankjes
Schippersbitter
Scheepscocktail
Kir Royal
Cava
Champagne

€ 2,50
€ 4,75
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50

Welkomsthapjes
Spies met mozzarella, cherrytomaat,
basilicum en pestodressing

€ 3,50

Kleine satéspies van gemarineerde
kip met sojasaus

€ 3,75

Hollandse haring met uitjes

€ 3,75

Ontbijt
Bovendeks ontbijt
Twee belegde broodjes met verse
vleeswaren en kaas, gekookt eitje
en koffie & thee

€ 10,50

Buitengaats ontbijt
Assortiment van witte en bruine
zachte en harde broodjes, brood
en krentenbollen, vleeswaren, kaas
plus zoet beleg, gekookte eieren,
koffie, thee en jus d’orange

€ 12,50

Lunch
Bij deze lunches worden kannen koffie, thee, melk en karnemelk geserveerd

Zeven Provinciën
Goedgevulde soep met 3 harde/zachte
broodjes met kaas en luxe vleeswaren.

€ 13,75

Zuiderzee lunch
Lekker soepje, diverse broodsoorten luxe
vleeswaren, jonge en oude kaas met sla,
komkommer en tomaat.

€ 14,50

Stavoren lunch
Assortiment van luxe broodjes met fijne
vleeswaren, broodjes met huisgemaakte
zalmsalade, diverse soorten kaas, Van Dobben
kroketten samen met koffie, thee en melk

€ 16,50

Markermeer lunch
Soepje, diverse luxe broodjes met
ham, rosbief, kaas, zalm, haring,
gegarneerd met sla, tomaat en
komkommer

€ 17,25

Visserman lunch
Schotel met diverse gerookte vis,
zoute en zure haring, mosselen
en diverse sausen zomersalade
en zeebonken brood

€ 23,00

Picknick Maritiem
Feestelijk assortiment brood
in manden gepresenteerd en
rijkelijk belegd met gerookte zalm
met mosterddillemayonaise,
kalkoenfilet met pesto, en
mozzarella met tomaat,
brandnetelkaas, en verse
basilicum, luxe vleeswaren
muffins, koffiebroodjes

€ 19,25

Lunch aanvullingen
Deze supplementen zijn
mogelijk in combinatie
met een lunch

Diverse soorten vers fruit
Vleeskroket , kaasbroodje
Ragoutbroodje
Saucijzenbroodje
Gehaktballetjes in saus
Zalmsalade
Vleessalade
Plateau haring
Plateau gerookte vis

€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,50

Lunchpakket
2 belegde broodjes/krentenbol
en pakje drinken

€ 8,00

Buffetten
Alle buffetten zijn vanaf 20 personen, bij een
kleiner aantal rekenen wij 50 euro extra

IJsselmeer
Vers afgebakken broden met huisgemaakte
kruidenboter en roomboter

€ 21,00

Rijkelijke salade niçoise
Rundvleessalade
Ovenkrieltjes in de schil met verse peterselie
Warme seizoensgroente
Runderrollade met champignonroomsaus
Gehaktballetjes met een klassieke pindasaus
Verrassende schotel van gegrilde kippendijen

Sneekermeer
Vers afgebakken minibroodjes met tomaten
tapenade en verse roomboter
Aardappelsalade met spekjes, pesto en paprika
Veldsla met komkommer, tomaat, ei en feta kaas
Zalm van de Jongens van de Fant
Aardappelgratin met reepjes paprika en
rozemarijn
Worteltjes uit de polder
Frisse zomerse rabarber
Runderstrips in een Urker sambalsaus
Pittig gemarineerde kipkarbonade
Rundergehaktschijven met mosterdsaus

Bezorgkosten € 50

€ 23,50

Tjeukermeer
Diverse vers afgebakken broden met huisgemaakte
kruidenboter en een frisse aioli

€ 23,75

Warm gerookte zalm van de Jongens van de Fant
Heerlijke rauwkost salade met Hollandse sla, tomaat,
komkommer e.d.
Aardappelen in schil met mayonaise
Witlof op traditionele wijze bereid
Sperzieboontjes met uitgebakken spekjes
Sukadelapjes in oma’s jus
Gebakken kipfilet met tropicalsaus
Rundergehaktballetjes met een ketjapsaus

Heegermeer
Boerenbrood met roomboter

€ 19,50

Boerenrundvleessalade
Ei bieslooksalade
Zalmsalade met diverse vissoorten
Aardappelschotel met prei, wortel, paprika en uien
Gehaktsballetjes met gebakken champignons en
een romige mosterd jus
Kipfilet met een romige saus en verse wok groenten

Italiaans buffet
Vers afgebakken ciabatta met tapenade
Pastasalade met zongedroogde tomaten en
champignons
Italiaanse rauwkostsalade met olijven
Lasagne Bolognese
Tagliatelle met kip in een roomsaus
Spinazie met rundergehakt en roomsaus
Balletjes gehakt van rundvlees met tomatensaus

€ 22,00

Slotermeer

€ 23,75

Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
Rundvleessalade
Pastasalade met grove stukjes gegrilde kip
Aardappelgratin met paprika en pesto
Wilde rijst en vergeten groenten vanaf het land
Groene asperges met beenham en een wittewijnsaus
Biefstukreepjes met teriyaki saus, cashewnoten en
bosuitjes
Boerderijkip met serranoham en mozzarella

Winter stamppotten buffet
Stamppot boerenkool met ambachtelijke
runderrookworst
Stamppot zuurkool met ananas en speklapje
Hutspot met runderballetjes gehakt in jus

€ 18,50

Tafelzuren, mosterd, piccalilly en gebakken uitjes
Ambachtelijke vleesjus

Zomer stamppotten buffet
Hete bliksem (stamppot met aardappels, appels,
rundergehakt en ui)
Zomerzuurkool met ananas en kleine runder balletjes
gehakt in jus
Stamppot van spinazie en rode ui met ambachtelijke
runder rookworst
Tafelzuren, mosterd, piccalilly en gebakken uitjes
Ambachtelijke vleesjus

€ 18,50

Lekker Hollands

€ 18,95

Verse rauwkostsalade met huisgemaakte dressing
Gebakken aardappelen in de schil met mayonaise
Worteltjes uit de polder met honing en basterdsuiker
Slagers balletjes gehakt in satésaus
Ambachtelijke rollade met een champignon-uien saus
Stukjes scharrelkipfilet met een romige saus en
Hollandse roerbak mix

Allemandsvriend

€ 17,25

Oven vers afgebakken brood met huisgemaakte
kruidenboter
Warm gerookte zalm van Jongens van de Fant met
witte wijnsaus
Salade van reepjes gemarineerd vlees naar eigen
receptuur
Polderkrielsalade
Aardappelschotel met champignon, paprika, knoflook
en pesto
Gestoofde wortelen met honing en tijm
Gegrilde kip met ananassaus
Bourgondische rundvleesstoofpot bereid met rode
wijn

Captains buffet
Kapucijners met speklapjes en braadworst gegarneerd
met uitjes, piccalilly en Amsterdamse uien.
Appelcompote en rauwkostsalade.

€ 18,00

Werelds
Waldkornbollen en breekbrood met huisgemaakte
kruidenboter, aioli en tapenade

€ 26,50

Italiaanse rauwkostsalade met olijven, zongedroogde
tomaat en hüttenkäse
Gegrilde kipstrips met tzatzikisaus
Salade caprese (tomaat met mozzarella)
Salade van reepjes gemarineerd vlees naar eigen
receptuur
Aardappels in schil met roomboter en rozemarijn
Vergeten groente vanaf het land
Warm gerookte zalm van Jongens van de Fant met dille
en citroen
Biefreepjes met teriyaki saus met cashewnoten en
bosuitjes
Koteletjes van het speenvarken met bosvruchtensaus

Barbecue
Runderhamburger, gemarineerde varkensfilet, spies
varkenshaas saté, barbecueworst, maïskipfilet ,zalm

€ 28,00

Griekse salade met fetakaas, paprika en tomaat.
Rundvleessalade, seizoensrauwkostsalade/groene
salade
Satésaus, knoflooksaus, kerrie-saus, cocktailsaus en
barbecue saus. Stokbrood en kruidenboter.

Barbecue DeLuxe
Gemarineerde bief, spies van grote garnalen, kip saté en
varkenshaas saté , vispakketje van kabeljauw, zalm,
garnalen.
Griekse salade met fetakaas, paprika en tomaat.
Rundvleessalade, seizoensrauwkostsalade/groene
salade
Diverse sauzen, stokbrood met kruidenboter, tapenade
en pesto.

€ 30,50

Tapas hapjes buffet

€ 18,75

Vers afgebakken diverse broden met huisgemaakte
kruidenboter, tomatensalsa en aioli
Italiaanse pastasalade met gegrilde kip
Tonijnsalade met ijsbergsla, kappertjes en rode ui
Flinterdunne Parmaham
Warm gerookte zalm
Schaaltje met diverse tapas hapjes (peppadew,
gemarineerde olijven, chorizo worstjes etc.)

Borrel buffet (geen maaltijd)
Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
Kartoffelsalade met uitgebakken spekjes
Tomaten komkommer salade
Huisgemaakte rauwkostsalade met yoghurtdressing

€ 15,00

Slagers gehaktballetjes van rundvlees met satésaus
Huisgemaakte kipsaté met ketjapsaus

Soepen
Soepen als uitbreiding van lunch of buffet

Mosterdsoep met koriander, geserveerd met
uitgebakken spekjes en een broodje

€ 5,00

Pomodorie-pesto soep, soepstengels met
zeezout en een broodje

€ 5,00

Erwtensoep met roggebrood en katenspek

€ 6,50

Borrelhapjes
Basis hapjes mix

€ 0,95

Vanaf 200 stuks

•
•
•
•
•
•
•

Gevuld eitje
Blokje kaas met garnituur
Grilworst van de slager
Haring op roggebrood
Friese droge worst met garnituur
Old Amsterdam met roggebrood
Kipspiesje

Luxe hapjes mix
Vanaf 200 stuks

• Wrap met avocadomousse,
•
•

•
•
•

komkommer en kipfilet
Gevuld eitje op klassieke wijze bereid
Stapelaar van grillworst
met Drentse droge
worst en een
zongedroogd tomaatje
Wrap van koude gerookte zalm met
een forelmousse
Komkommer met
een garnalen kerrie
mouse
Carpaccio pakketje met oude kaas

€ 1,35

Warme borrelgarnituur
Kiphapje met dipsaus, bitterballen
met mosterd,
bladerdeeghapjes met diverse vullingen
4 hapjes
5 hapjes
6 hapjes

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00

Koude borrelgarnituur
Haring met uitjes op roggebrood,
gerookte zalm met mierikswortelcrème op
stokbroodje, toast met tapenade, divers
aan Franse kaas hapjes
4 hapjes
5 hapjes
6 hapjes

€ 6,25
€ 6,75
€ 7,25

Borrelmix koud & warm
5 hapjes
7 hapjes
8 hapjes

€ 5,00
€ 5,75
€ 6,25

Tapas garnituur
Gemengde noten, pomodori tapenade
met crostini’s, tortilla chips met dipsaus,
Spaanse chorizoworst, gemarineerde
olijven, mozzarella met cherrytomaatjes
en basilicum, sardientjes met toast en
geitenkaas met honing en walnoot hapje

Bij de borrel
Drie rondes van kaas en worst hapjes,
komkommer, tomaatjes en olijven
Schaaltje met zoute koekjes en gemengde
nootjes

€ 10,-

Desserts
Per persoon

€ 2,50

Kinderijsje
Vanille ijs en aardbeienijs en slagroom
Variatie van petit fours en slagroomsoesjes
met kopje koffie
Vers fruit met slagroom
Ambachtelijke boeren ijstaarten

€ 4,75
€ 5,00
€ 5,25
€ 6,50

Uitkoop

2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur
9 uur
10 uur
11 uur
12 t/m 24 uur

Binnenlands
gedistilleerd

Kinderen
4 t/m 12 jaar

€ 13,50
€ 17,50
€ 21,00
€ 25,50
€ 29,25
€ 32,91
€ 36,28
€ 38,82
€ 41,91
€ 45,00
€ 47,82

€ 8,95
€ 11,13
€ 12,72
€ 15,26
€ 17,17
€ 19,08
€ 20,99
€ 22,99
€ 26,08
€ 27,98
€ 29,89

Speciaal dagarrangement
Vrouwenzand
Ontvangst met 2 kopjes koffie met Fries
koekenbuffet of oranjekoek
Eind van de ochtend een oorlam*
met Friese nagelkaas
Voor de lunch een heerlijke soep met stokbrood/
pistolet en rauwkost plus diverse goed belegde
harde en zachte broodjes
In de middag lekkere borrelgarnituur bestaande uit
verschillende kaas en worst soorten.
Olijven en diverse tapenades, zoutjes en nootjes
Hele dag onbeperkt koffie/thee
€ 30,00

€€

*

Nautisch Dagje
Jappie Bandstra 06 - 10907263
Lenie Ernst 06 - 53733954
Zeilcharter Stavoren
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8715 JR Stavoren
inf@nautischdagje.nl
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