
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 2023

Vaart u mee naar het Skûtsjesilen? 
Of geniet van een verzorgde dag op de Friese meren.

Verzorgde dagtocht: 
o.a. naar Dokkum, Weerribben, Workum. 
Vertrek vanuit Drachten.  
2 x koffie met gebak.  
Friese koffietafel.   
Per luxe touringcar weer naar Drachten.  
Zie voor datum, prijzen en tijden op de website.

Kijk voor actuele data, tijden en info op 
www.rondvaartbedrijf-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.

Ossenzijl
Skûtsjesilen
Voor groepen zijn wij beschikbaar naar diverse wedstrijden,
bel voor meer info.
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Vaarprijzen 2023

Voor bij de koffie 
Plak cake of kruidkoek  €  1,35
Gevulde koek (vers) €  2,00
Oranjekoek €  2,50
Harmonie gebak €  2,75
Gesorteerd gebak €  3,25
Petit Fours €  2,75
Bruidstaart op aanvraag

Voor bij de borrel
Nootjes/ zoute koekjes €  1,50
4 koude hapjes €  3,90
4 warm bittergarnituur €  3,90

3 koude en 3 warme hapjes 
met nootjes en zoute koekjes €  7,50

4 luxe hapjes (6 soorten)  € 7,- p.p.

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

 

Consumpties
Koffie/thee €  2,50
Melk/karnemelk €  2,50
Warme chocomelk met slagroom €  3,50
Advocaat met slagroom €  3,50
Frisdranken (flesje 0,2) €  2,75
Jus/ Appelsap €  2,75
Chocomel/Fristi €  3,00
Ranja €  1,75
Bier van tap €  2,75
Bier uit fles €  3,00
Wijn  €  3,50
Binnenlandse bar €  2,75
Buitenlandse bar €  4,50
Welkomstcocktail €  4,75

Alle gangbare dranken aanwezig

Arrangementen zijn exclusief boothuur en extra consumpties op nacalcultatie.
Wij kunnen ook een arrangement op maat voor u maken.    
A  E
2 x koffie met  gebak  2 x koffie met gebak
Lunch Harmonie  Friese koffietafel
incl. 1 consumptie € 21,90 p.p. 3 koude en 3 warme hapjes
    nootjes en zoute koekjes
B  incl. 4 consumpties € 44,65 p.p. 
3 koude en 3 warme hapjes    
nootjes en zoute koekjes  F
incl. 6 consumpties  € 25,50 p.p. 3 koude en 3 warme hapjes
    nootjes en zoute koekjes
C  Barbecue Harmonie
2 x koffie met gebak  incl. 6 consumpties € 50,50 p.p.
Friese koffietafel   
4 koude hapjes  G
incl. 2 consumpties € 35,05 p.p. 2 x koffie met gesorteerd gebak 
  2 koude en 2 warme hapjes
D  nootjes en zoute koekjes
4 koude hapjes  Koud warm buffet 4 
koud warm buffet 1  IJsbuffet  
incl. 4 consumpties € 38,90 p.p. incl. 4 consumpties € 66,65 p.p.

Mogelijkheid met bezoek dorp of museum.

Maandag t/m vrijdag  zaterdag en zondag
Dagprijs 7 uren  €  690,-  Dagprijs 7 uren  € 785,-
Dagdeel 4 uren  €  560,- Dagdeel 4 uren  € 610,-
Extra vaaruur  €  115,- Extra vaaruur  € 115,-

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

   Busvervoer op aanvraag
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Lunch Harmonie
Soep
Kadet met kaas of ham
Broodje kroket
Suikerbrood  
Seizoensfruit
Melk/karnemelk/jus €  11,75 p.p.

Luxe lunch:
Op aanvraag mogelijk

Friese koffietafel
Soep
Deense luxe, diverse broodjes
Diverse luxe broodsoorten
Suiker en krentenbrood
Roggebrood en beschuit
Huzarensalade
Scharreleisalade
Rauwkost salade
Kroket
3 luxe vlees soorten
3 soorten kaas
Zoet beleg
Seizoen fruit
Melk/karnemelk/jus/fruitwater  € 18,00 p.p.

Koud & warm buffet 1 
Huzarensalade 
Rauwkostsalade 
Vruchtensalade (combinatie van vers fruit) 
Brood met kruidenboter en tapenade 
(wit/bruin italiaans stokbrood) 
Gebakken rijst (nasi) met oosterse 
wokgroente 
Roseval aardappelen uit de oven 
Warme groente 
Varkenshaas in champignonsaus 
Kipsaté   
 €  23,00
Koud & warm buffet 2
Huzarensalade 
Aardappelsalade met truffel, groene 
asperge, zongedroogde tomaat en 
serranoham 
Rauwkost salade 
Serranoham met meloen 
Italiaans stokbrood met kruidenboter, 
pesto en zongedroogde tomatentapenade 
Pulled chicken met cheddar 
Buikspek van de lavagrill afgelakt met BBQ 
marinade 
Knoflook gamba’s met romige tomatensaus 
Griekse rijst 
Gegrilde Groenten 
Gepofte aardappel en gegrild maiskolf 
met mediteraanse kruiden 
 €  27,00 

Koud & warm buffet 3 
Huzarensalade
Rundvleessalade
Vruchtensalade
Brood met kruidenboter
Haring met roggebrood
Schotel krab, paling en Zalm
Schotel vis
Meloen met Ardenne ham
Varkenshaas in champignonsaus
Gehaktballetjes in pikante saus
Rijst en gebakken aardappelen 
 €  30,00
Koud & warm buffet 4
Rundvleessalade 
Zalmsalade 
Rauwkostsalade 
Pasta/pesto salade met gegrilde groenten 
Vruchtensalade (combinatie van vers fruit) 
Carpaccio met truffelmayonaise en 
oude kaas
Brood met kruidenboter en tapenade 
(wit/bruin italiaans stokbrood) 
Gebakken rijst (nasi) met oosterse 
wokgroente 
Roseval aardappelen uit de oven 
Warme groente 
Varkenshaas in champignonsaus
Kipsaté in pindasaus
Gegrilde procureur met truffelsaus
  € 32,00 
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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. 

Rondvaartboot Harmonie

Captains dinner
Kapucijners
Bruine bonen
Gebakken aardappelen
Runderstoofschotel
Gebakken spek
Gehaktballetjes
Piccalilly, mosterd
Uitjes, augurken
Rauwkostsalade
Appelmoes €  22,00

Stamppot buffet
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Rookworst
Speklapjes
Spekjes, uitjes, augurken en jus  €  21,00

Barbecue Harmonie
9 mooie soorten vlees van de keurslager
5 soorten salades en rauwkost
Diverse soorten saus
Stokbrood, kruidenboter en 
tappenade  €  25,00

met kok  €  26,50

Chineesbuffet  v.a. € 21,50

Mogelijkheden met live muziek




