Party- en rondvaartbedrijf
“Harmonie”

Partyschip 20 tot 150 personen

Sjoerd Claessens
Ligplaats: Loswal 14 Drachten
Tel: 0512 512791
www.rondvaartbedrijf-harmonie.nl
info@rondvaartbedrijf-harmonie.nl

Vaarprijzen 2020
maandag t/m vrijdag		
Dagprijs 7 uren
€ 630,Dagdeel 4 uren
€ 500,Extra vaaruur
€ 105,-

zaterdag en zondag
Dagprijs 7 uren		 € 720,Dagdeel 4 uren		 € 550,Extra vaaruur		 € 105,-

Dagdeel (tijden in overleg)
10.00 uur- 14.00 uur
14.30 uur -18.30 uur
19.00 uur- 23.00 uur korting € 50,- op dagdeel
			
			
			
			
			
			
			
			

Opstap in andere plaats
Earnewâld
€ 80,Grou		
€ 100,Burgum		
€ 185,Sneek		
€ 210,Heerenveen
€ 250,Leeuwarden
€ 225,Lemmer		
€ 390,-

			

Busvervoer op aanvraag

Rondvaart 4 uren met lunch		
Maandag t/m vrijdag
p.p.
Zaterdag en zondag
p.p.

30 per.
€ 31,50
€ 34,50

50 per.		
€ 23,00
€ 25,00

80 per.
€ 18,50
€ 19,50

Rondvaart 4 uren met uitgebreide koffietafel
Maandag t/m vrijdag
p.p.
€ 38,00
Zaterdag en zondag
p.p.
€ 41,00

€ 29,50
€ 31,50		

€ 25,00
€ 26,00

Rondvaart 4 uren met koud/warm buffet v.a.
Maandag t/m vrijdag
p.p.
€ 42,00
Zaterdag en zondag
p.p.
€ 45,00

€ 33,50
€ 35,50

€ 29,00
€ 30,00
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Voor bij de koffie
Plak cake of kruidkoek
Gevulde koek (vers)
Oranjekoek
Harmonie gebak
Gesorteerd gebak
Petit Fours
Bruidstaart op aanvraag
Voor bij de borrel
Nootjes/ zoute koekjes
4 koude hapjes
4 warm bittergarnituur

€
€
€
€
€
€

1,00
1,50
2,00
2,25
3,00
2,50

€ 1,25
€ 3,50
€ 3,50

Consumpties
Koffie/ thee
Melk/karnemelk
Warme chocomelk met slagroom
Advocaat met slag
Frisdranken (flesje 0,2)
Jus/ Appelsap
Chocomel/Fristi
Ranja
Bier van tap
Bier uit fles
Wijn
Binnenlandse bar
Buitenlandse bar
Welkomstcocktail

3 koud en 3 warm hapjes nootjes
en zoute koekjes
€ 7,50
4 luxe hapjes (6 soorten)

€ 7,- p.p.

Alle gangbare dranken aanwezig
Luxe IJsbuffet
9 soorten ambachtelijk ijs
IJstaartjes
Bavarois
Vers fruit
Soesjes
Nougat
Verse slagroom
Div sausjes
€ 8,50 p.p.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
3,00
3,00
2,30
2,30
2,30
1,50
2,50
3,00
3,00
2,50
4,00
4,20

Lunch Harmonie
Soep
Kadet met kaas of ham
Broodje kroket
Suikerbrood
Seizoensfruit
Melk/Karnemelk/jus

Arrangement 1 - vanaf 40 pers
Avond vaart 4 uren
6 consumpties p.p.
4 koude en 4 warme hapjes
Nootjes en zoute koekjes
Aan het einde
koffie met een broodje
€ 39,50 p.p.

€ 10,50 p.p.

Arrangement 2 - vanaf 40 pers
Rondvaart 5 uren
Ontvangst met
2 x Koffie en gebak
2 consumpties
Friese koffietafel
2 koude en 2 warme hapjes € 46,25 p.p.

Luxe lunch:
Op aanvraag mogelijk
Friese koffietafel
Soep
Deense luxe, broodjes
Diverse luxe broodsoorten
Suiker en krentenbrood
Rogge en beschuit
Huzarensalade
Rauwkost salade
Kroket
3 luxe vlees soorten
3 soorten kaas
Diverse zoetbeleg
Seizoen fruit
Melk/karnemelk/jus

Arrangement 3 - vanaf 40 pers
Rondvaart 7 uren
Ontvangst met
2 x Koffie en gebak
2 koude en 2 warme hapjes
Nootjes en zoute koekjes
Koud warm buffet 1
5 consumpties p.p.
€ 54,50 p.p.

€ 17,00 p.p.

Mogelijkheid met bezoek dorp of museum
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Koud & warm buffet 1
Huzarensalade
Rauwkostsalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Tapenade
Rijst met roerbakgroenten
Gebakken aardappelen
Warme groente
2 warme vleesgerechten
* naar keuze

* Keuzelijst warme gerechten
Gehaktballetjes in pindasaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kipsaté in pindasaus
Varkenshaas in pindasaus
Varkenshaas in champignonsaus
Kip in kerriesaus
Runderreepjes in stroganoffsaus
Visrolletjes in hollandaisesaus
in overleg meer mogelijkheden

€ 21,00 p.p.

Koud & warm buffet 2
Rundvleessalade
Zalmsalade
Rauwkostsalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Tapenade
Rijst met roerbakgroenten
Gebakken aardappelen
Warme groente
2 warme vleesgerechten
* naar keuze

€ 24,00 p.p.

Koud & warm buffet 3
Rundvleessalade
Zalmsalade
Rauwkostsalade
Pastasalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Tapenade
Rijst met roerbakgroenten
Gebakken aardappelen
Warme groente
3 warme vleesgerechten
* naar keuze

€ 27,00 p.p.

Captains dinner
Kapucijners
Bruine bonen
Gebakken aardappelen
Runderstoofschotel
Gebakken spek
Gehaktballetjes
Piccalilly, mosterd
Uitjes, augurken
Rauwkostsalade
Appelmoes

€ 20,00 p.p.

Stamppot buffet
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Rookworst
Speklapjes
Spekjes, uitjes, augurken en jus € 19,50 p.p.
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Italiaans buffet
Tomaten mozzarellasalade
Pastasalade met ham
Pastasalade met tonijn
Plankje met 4 Italiaanse kazen
Lasagne Bolognese
Kalfslapje met gorgonzolasaus
Macaroni met knoflook en olie
Italiaans brood
Kruidenboter, 2 soorten tapenade Olijven
€ 26,75 p.p.

Koud en warm buffet 4
Huzarensalade
Rundvleessalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Koude vleesschotel
Garnalen cocktail
Haring met roggebrood
Schotel krab, paling en Zalm
Schotel vis
Meloen met Ardenne ham
Varkenshaas in champignonsaus
Gehaktballetjes in pikante saus
Rijst en bami
€ 28,00 p.p.

Chinees buffet v.a.

€ 21,50 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden buffetten
Soep naar keuze
€ 3,00 p.p.
Extra warm gerecht
€ 4,00 p.p.
IJsbuffet
€ 8,50 p.p.

Koud en warmbuffet 5
Vissalade
Rundvleessalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Koude vleesschotel
Haring met roggebrood
Meloen met Ardenne ham
Ardenner Paté
Gerookte vissoorten
Varkenshaas in champignonsaus
Schnitzelpunten met zigeunersaus
Gebakken aardappelen
Aardappel kroketjes
€ 29,00 p.p.

Barbecue Harmonie
9 mooie soorten vlees van de keurslager
5 soorten salades en rauwkost
Diverse soorten saus
Stokbrood, kruidenboter en tappende
€ 24,00 p.p.
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Rondvaartboot Harmonie
Bijzonderheden over het schip
* Sinds 1931
* Geschikt voor 20 tot max. 150 personen 		
(buffet maximaal 110 personen).
* Verwarmde salons, waardoor wij het
gehele jaar kunnen varen.
* Rolstoel lift aanwezig (ook voor buiten 		
boven dek).
* Op het bovendek bevinden zich
2 ruime toiletten.
* Vrij toegankelijk voordek.
* Buffetten worden op gewenste locatie
en tijd aan boord gebracht.
* Trouwlocatie in diverse gemeenten.
* Bij mooi weer is er mogelijkheid voor zwemmen.
* Groot zonnedek waar het dak open geschoven kan worden.
* Muziek computer en audio set met een microfoon aan boord.
* Live muziek in overleg door ons of u te reserveren.
* Ruime (gratis) parkeergelegenheid bij de boot, ook voor bussen.
* Barbecue mogelijkheid op het achterdek.
* Buffetten zijn ook in vegetarische varianten mogelijk.
* Door de geringe diepgang 0,80 meter en kleine breedte van 4.70 meter kan het 		
schip routes varen die voor andere rondvaart schepen niet mogelijk zijn.
B.V: Spoorbrug Akkrum, Sietse en Maaike slootje, Om it Eilân, door Kalenberg.
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Vaart u mee naar het Skûtsjesilen?
Of geniet van een verzorgde dag op de Friese meren.

Programma Dagtochten Harmonie
vind u op onze website
O.a. verzorgen wij
Dagtocht Dokkum
Dagtocht Weerribben
Dagtocht Bolsward
Middagtocht Nationaal Park ‘Alde Feanen’
Ossenzijl

Diverse dagen naar het SKS Skûtsjesilen
o.a naar:
Grou
De Veenhoop
Earnewâld
Terherne
Langweer

Kijk voor actuele data, tijden en info op www.rondvaarbedrijf-harmonie.nl
en reserveer via mail info@rondvaartbedrijf-harmonie.nl of bel 0512-512791
Het kan zijn dat het programma gewijzigd wordt.
Controleer voor de zekerheid de data op onze website.

