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Rondvaart met luxe Brunch door Nationaal Park de Biesbosch

Brunch Rondvaart in de Biesbosch
Wilt u iets speciaals doen met uw familie/gezin? Combineer dan een onvergetelijke Biesbosch rondvaart met een overheerlijke luxe brunch!
Tijdens deze 2 uur durende rondvaart wordt een uitgebreide brunch geserveerd.

Buffet aan boord van de luxe brunch rondvaart
Het brunchbuffet bestaat onder andere uit:
Kopje groentesoep vanaf het buffet
Verschillende broodsoorten, wit, bruin, volkoren en prokorn
Diverse harde en zachte mini broodjes, chocolade croissantjes, koffiebroodjes, krentenbrood en eierkoeken
IJslandse garnalen met een romige cocktailsaus omringt met een assorti van gerookte makreel en gerookte zalm
Fijne vleeswaren zoals gekookte achterham, kipfilet, Coburgerham, wijncervelaat, varkensfricandeau
Jong belegen kaas, Komijnekaas, Boerenkruidenkaas, Brie, Nederlands Rode korst kaas (Kernhemmer)
Authentieke rundvleessalade, boordevol lekker draadjesvlees gegarneerd met gevulde eitjes
Boereneiersalade met grove stukjes ei, bosui en bieslook
Milde kip/kerriesalade met stukjes ananas en rozijnen
Ambachtelijke gehakballetjes in de jus
Overheerlijke kipsaté stukjes in een satésaus met gefrituurde uitjes
Roerei met spek *
Kroketten *
Rauwkostsalade met o.a.: komkommer, tomaat, wortel, paprika etz.
Mozarella/ tomaat met pestodressing
Taart
Vers fruit van het seizoen
Assortiment van bavarois en kwark
Jus d’orange
Koffie
Thee
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Melk

* afhankelijk van schip kan de samenstelling aangepast worden.

Dit arrangement is inclusief:
2 uur durende rondvaart door de Biesbosch
Luxe Brunchbuffet aan boord

Prijs: € 34,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 21,00 p.p.

Data 2021
Zondag 20 juni vertrek om 11.30 uur
Zondag 27 juni vertrek om 11.30 uur
Zondag 11 juli vertrek om 11.30 uur
Zondag 25 juli vertrek om 11.30 uur
Zondag 1 augustus vertrek om 11.30 uur
Zondag 22 augustus vertrek om 11.30 uur
Zondag 5 september vertrek om 11.30 uur
Zondag 19 september vertrek om 11.30 uur
Geef bij uw reservering door welke datum u wenst te reserveren.
Opmerkingen:
Al vanaf 1 persoon te boeken
Honden zijn tijdens deze vaart niet toegestaan
Deze tocht vertrekt vanaf Drimmelen

Handig om te weten
Er zijn schepen die rolstoelvriendelijk zijn. Geeft u bij reservering aan om hoeveel plaatsen het gaat.
Honden zijn aan boord toegestaan, mits kort aangelijnd (bij een brunch of avondcruise zijn honden niet toegestaan!)
15 minuten voor afvaarttijd kunt u de kaartjes afhalen bij de kassa naast de afvaartsteiger
U kunt uw reservering bij de kassa met pin betalen
Rondom de afvaartsteiger is er voldoende parkeergelegenheid
Aan boord is de bar altijd geopend (hier kunt u alleen contant afrekenen)
U kunt afhankelijk van het weer zowel binnen als buiten zitten
Uw fiets kunt u stallen maar kan niet mee aan boord

De prijs van deze Brunch rondvaart over de Biesbosch is geldig tot 30 september 2021.
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