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Borrelboot - Varen en eten door de grachten van Den Haag en
Scheveningen

Varen en eten door de grachten
Vaar door de grachten van Den Haag en Scheveningen met familie of vrienden. Geniet aan boord van verschillende hapjes en ga lekker
borrelen.

Met uw familie of vrienden varen door Den Haag
Maak een mooie vaart met uw prive sloep in Den Haag. U kunt om de binnenstad varen maar het is ook mogelijk om vanuit de stad naar de
kust te varen of andersom. Ook kunt u naar Drievliet en Madurodam. Er is van alles mogelijk dus informeer gerust naar de mogelijkheden!
Deze vaartocht zal dan altijd privé zijn zo kunt u heerlijk genieten met uw eigen gezelschap.

Borrelhapjes
Borrelarrangement "Standaard"
Plankje met smeersels: Aioli, Mediterrane tomatenchutney, kruidenkaas en brood
Nachos met dip
Spiesje tomaat-mozzarella (vega)
Gevuld eitje (vega)
Crostini brie met walnoot en honing (vega)
Crostini carpaccio met Parmezaanse kaas
Wrap geitenkaas en tomatenchutney (vega)
Bitterballen van de Haagsche Croquetterij
Spiesje teriyaki
Borrelarrangement "De Luxe"
Plankje met smeersels: Aioli, Mediterrane tomatenchutney, pesto, olijven en brood
Mini grissini
Spinata Romano
Italiaanse ham
Crostini zalm met kappertjes
Crostini carpaccio met Parmezaanse kaas
Wrap geitenkaas, tomatenchutney, pijnboompitjes en rucola
Gamba in knoflook olie gebakken met aioli op lepel
Garnaaltjes met huisgemaakt sausje op lepel
Bitterballen van de Haagsche Croquetterij
Spiesje huisgemaakte kipsaté met satésaus
Borrelarrangement "VEGA"
Plankje met smeersels: Aioli, Mediterrane tomatenchutney, pesto, olijven en brood
Spiesje tomaat-mozzarella-olijf
Gevuld eitje
Crostini brie met walnoot en honing
Crostini geitenkaas met honing en pijnboompitjes
Wrap humus en komkommer
Wrap humus en zeewier
(Beemster) kaas
Groentekroketje mini van de Haagsche Croquetterij
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Boerenkaas kroketje mini van de Haagsche Croquetterij

Deze Borrel vaartocht is inclusief:
Boothuur voor 1,5 of 2 uur
Begeleiding door een ervaren schipper
Privé sloep
Diverse opstapmogelijkheden
Verschillende soorten Borrel hapjes

Prijzen:
Standaard Borrel:
Prijs per persoon € 29,95 bij 1,5 uur varen
Prijs per persoon € 33,50 bij 2 uur varen
Borrel De Luxe:
Prijs per persoon € 34,95 bij 1,5 uur varen
Prijs per persoon € 38,50 bij 2 uur varen
Vega Borrel:
Prijs per persoon € 29,00 bij 1,5 uur varen
Prijs per persoon € 33,00 bij 2 uur varen
Drankjes aan boord zijn op na-calculatie. Aan boord is een muziekinstallatie met telefoonaansluiting. U kunt uw eigen muziek meenemen als u
wilt. Daarbij wel rekening houdend met bewoners langs de gracht.
De prijzen van dit borrelarrangement zijn geldig tot en met 31 december 2021.
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