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High Wine of High Beer in Heusden - varen op een Salonboot

Varen op een Salonboot
Onze kleinste boot is gelijk ook de oudste boot uit 1915. Op onze salonboot, antiek en met zorg onderhouden waant u zich terug in de tijd.
Maar wel met alle luxe die u nu gewend bent. De salonboot is geschikt voor gezelschappen tot en met 12 personen. Om het nog
aangenamer te maken hebben we diverse gerechten voor u klaar staan voor een heerlijke High Wine of High Beer.

Genieten tijdens uw vaart
Een gezellig dagje weg met uw vrienden of vriendinnen. Dan is een High Wine of een High Beer perfect voor uw gezelschap. Tijdens de 2
uur durende rondvaart vanuit Heusden genieten u van de lekkerste gerechten die wij voor u serveren.

De gerechten
Een heerlijke high-wine krijgt u geserveerd aan boord tijdens een boottocht van 2 uur. Genieten op het water en ook van heerlijke gerechten.
Zo serveren we bijvoorbeeld een groentequiche, dadel met brie, spiesjes met garnalen, amuseglaasje met gerookte kip, amuseglaasje met
zalm, broodstengels met seranoham, kaasplankje, paté met chutney, stokbrood met kruidenboter en tapenade, olijven en luxe zoutjes. Per
persoon heeft u keuze uit 3 glazen wijn.
Tijdens een 2 uur durende boottocht beginnen we de bierproeverij met een lekker fris Bolleke de Koninck. Ondertussen staan er nootjes op
tafel en geniet u van heerlijke hapjes; een kaasplank met brood, broodstengels met seranoham, diverse worstsoorten met mosterd,
huzarenslaatje, dadel met spek. Dan vervolgt de proeverij met een blonde Affligem, een heerlijke La Chouffe en tot slot een donker en zwaar
Kasteelbier.

Bij deze rondvaart met High Wine of High Beer is inbegrepen:
De High Wine
2 uur durende vaart vanuit Heusden
Heerlijke, luxe gerechten aan boord
3 glazen wijn per persoon
Bemanning

Prijzen:
€ 59,20 p.p. op basis van minimaal 6 personen.
€ 23,50 p.p. voor elke persoon extra.

De High Beer

2 uur durende vaart vanuit Heusden
Heerlijke, luxe gerechten aan boord
Een bierproeverij
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Bemanning

Prijzen:
€ 59,20 p.p. op basis van minimaal 6 personen.
€ 23,50 p.p. voor elke persoon extra.
De arrangementen gelden voor minimaal 6 personen (bij minder personen geldt het minimumtarief).
Natuurlijk kunt u de arrangementen uitbreiden door langer te varen. Langer varen doen we per half uur voor € 62,50 ongeacht het aantal
passagiers.
De prijs van deze rondvaart met High Tea of High Beer is geldig in 2023.
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