
Aan boord van het schip kan er gezorgd worden voor overheerlijk catering.
U kunt kiezen uit verschillende arrangementen. 

Halfpension

Een halfpension bestaat uit ontbijt, koffie met gebak, lunch en thee of een ander drankje met een lekkere snack. 
Het ontbijt bestaat uit verschillende broodjes, kaas, vleeswaren, een vers eitje, vruchtensap, melk, koffie en thee.

Wanneer het ontbijt alweer een paar uur achter de kiezen is, is het tijd voor een lekker bakje koffie of thee met een 
gebakje. Tussen de middag krijgt u een luncht bestaande uit boerengroentesoep, een warm broodje worst, kaas, 
verschillende vleeswaren, fruit en (karne)melk.

Als afsluiter van de middag kunt u nog een kopje thee of een ander drankje nemen met eventueel wat lekkere snacks 
als chocolade en nootjes.

Per persoon kost een halfpension €33,- incl 6% btw per dag. De servicekosten voor de kok bedragen €165,- incl. 21 
% btw.

Volpension

Een volpension bestaat uit ontbijt, lunch en snacks. Daarnaast wordt er ’s avonds een twee gangendiner of 
driegangendiner geserveerd, inclusief een bijgerecht van aardappelen, pasta of rijst en een overheerlijke salade.

U kunt kiezen uit de volgende hoofdgerechten:

•  BBQ: vier soorten vlees, drie sausen, stokbrood
•  Kip tandoori
•  Varkensvlees in champignonsaus
•  Gehaktballetjes in pepersaus
•  Runderstoofschotel van Fries weiderund
•  Fries stoofschotel
•  Vegetarische balletjes met paddenstoelen
•  Ovenschotel met zalm en zeekraal en groente van het 
 seizoen

Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende desserts:

•  Boerenvanilleijs met aardbeien en slagroom
•  Tiramisu 
•  Tropische vruchtenyoghurt 

Een volpension kost €48,- incl 6% btw twee gangendiner/ € 52,- 
incl 6% btw drie gangendiner per persoon per dag. 
De servicekosten voor de kok bedragen €195,- incl 21% btw.

Weekendarrangement 

Wanneer u een weekend met één van onze klippers gaat zeilen en u kiest voor de catering van Zonnewind, krijgt u 
zaterdag een volpension en zondag een halfpension. De prijs hiervan bedraagt €78,- incl. 6% btw per persoon. 
Servicekosten voor de kok bedragen €360,- incl. 21% btw.



Welkomstmenu

Bij aankomst wordt u aan boord verwelkomd met een overheerlijk diner. U kunt kiezen uit de volgende gerechten:

•  Italiaanse pastamaaltijd en als dessert diverse soorten ijs met slagroom
•  Hongaarse goulash met rijst en als dessert bavaroise 
•  Kipkerrie met rijst en als dessert verse vruchten met slagroom

De kosten van het welkomstmenu bedragen €19,- incl. 6% btw per persoon. 
De servicekosten voor de kok bedragen €78,- incl 21% btw.

Drankenarrangement 

Als u aan boord alleen wilt worden voorzien van drankjes kunt u kiezen voor het drankenarrangement. U wordt dan 
de hele dag voorzien van de volgende dranken:

•  Tapbier
•  Rode en witte wijn
•  3 soorten vruchtensap
•  Coca cola
•  Mineraalwater

De prijs van het drankenarrangement bedraagt € 22,- per dag.

Uitbreidingen

Alle hoofdgerechten bestaan uit verse ingrediënten, vlees wordt ingekocht bij de keurslager en de zuivel bestaat uit 
bio producten. Heeft u behoefte aan een uitbreiding, bijvoorbeeld extra salades of borrelhapjes à € 9,- , dan kunt u 
uw keuze doorgeven bij de bestelling. Geef deze uitbreidingen aan bij uw bestelling.

Spelregels

U kunt uw wensen voor de catering tot 21 dagen 
voor afvaart doorgeven aan Zonnewind Zeilreizen. 
De laatste 
wijzigingen, bijvoorbeeld het aantal personen, kunt 
u tot 5 dagen voor afvaart doorgeven. We 
verzoeken u vriendelijk het bedrag voor de catering 
voor afvaart over te maken naar
Zonnewind Zeilreizen. Dit kan op het volgende 
rekeningnummer: NL27 ABNA 04 9192 9463.

Bij annulering van de reis zijn onderstaande betal-
ingsvoorwaarden voor de catering van toepassing:

•  Na boeking 15%
•  1 week vooraf afvaart 30%
•  Minder dan een week voor afvaart 100%

Bij catering voor meerdere dagen wordt een hut beschikbaar gesteld aan de cateraar. Houd daar dus bij de boeking 
rekening mee. Indien de cateraar niet aan boord kan overnachten, wordt er een bedrag van €60,- per nacht in 
rekening gebracht voor de overnachting van de cateraar aan de wal. Als u uw dieetwensen bij de boeking doorgeeft, 
wordt daar rekening mee gehouden.


