Groepenmap 2022
Laughter is brightest in the place where the food is
Mensen eten graag goed én graag samen. Want wie een lekkere en gezonde
maaltijd deelt, voelt zich ontspannen, verbonden en geïnspireerd. Dat sluit
naadloos aan bij de service die wij onze gasten willen bieden.
Biologische en lokale producten
In 2009 werd de Waddenzee door Unesco uitgeroepen tot
Werelderfgoedgebied. Een leef- en werkomgeving waarmee we zorgvuldig om
willen en moeten gaan. Respect voor onze omgeving komt concreet tot
uitdrukking in het beleid dat we voeren bij Rederij Doeksen. Onze nieuwe
schepen varen op milieuvriendelijker en zuiniger brandstof, onze terminals en
nieuwe schepen zijn voorzien van zonnepanelen en voor ons drukwerk kiezen
we voor FSC-papier. Ook bij onze horeca-afdeling maken we bewuste keuzes.
Voor meer biologische en lokale producten bijvoorbeeld. En voor het scheiden
van afval en het terugdringen van het gebruik van plastic.
Ook hebben we de kaart van ons Grand Café Promenade met meer
vegetarische en veganistische producten uitgebreid. Wilt u (meer) biologische
en / of vegetarische producten gebruiken tijdens uw groepsevenement of wilt
u dat wij rekening houden met diëten, allergieën of levenswijzen?
Geef dat dan gerust aan: er zijn veel mogelijkheden.

Eten en drinken aan boord
Ontbijt
Ambachtelijke pistolet, croissant, jam, ham, kaas, roomboter, margarine, een
gekookt ei, een glas verse jus d’orange, vruchtenyoghurt en een kop koffie of
thee.
Bij de koffie
Appelgebak
Oranjekoek met slagroom
Muffin
Gevulde koek
Saucijzenbroodje
Koffie vanaf
Kapiteins keuze
Een kopje koffie of thee met appelgebak en slagroom

Ontbijt is beschikbaar aan boord van de autoveerboot, tijdens de eerste reis vanaf Vlieland,
Terschelling of Harlingen. Het eten en drinken kan worden afgehaald in het
zelfbedieningsbuffet. Er bestaat de mogelijkheid om zitplaatsen te reserveren.
Prijzen gelden vanaf een groep vanaf 15 personen.

11,25

3,95
3,95
2,65
2,50
3,25
2,25
6,25

Eten en drinken aan boord
Lunch
Broodje gezond, kopje tomatensoep en glas verse jus d'orange

9,50

Maaltijdsalade Caesar met glas verse jus d'orange

11,50

Vegetarisch 12-uurtje: broodje brie, broodje vegetarische kroket, mini
salade, kopje vegetarische soep (seizoensproduct) en glas verse jus d'orange

13,50

12-uurtje: broodje kroket, broodje filet americain, mini salade kip, kopje
groentesoep en glas verse jus d'orange

13,50

Diner
Doekie's toppers
Keuze uit verschillende gerechten met een drankje naar keuze
- Nasi Goreng met saté, kroepoek en atjar
- Pasta Bolognese met geraspte kaas en salade
- Broodje ambachtelijke hamburger met frites en salade
Vis of vlees
Keuze uit
- Gebakken zalm met tagliatelle, groente en pestosaus
- Gebakken varkenshaas medaillons met pasta, groente en pepersaus
Geserveerd met gemengde salade en een drankje naar keuze
Extra: frites en mayonaise

Lunch en diner is beschikbaar aan boord van de autoveerboot. Het eten en drinken kan worden
afgehaald in het zelfbedieningsbuffet. Er bestaat de mogelijkheid om zitplaatsen te reserveren.
Prijzen gelden vanaf een groep vanaf 15 personen.

15,95
15,95
12,50

16,75
16,75
2,50

Grand Café Promenade
Grand Café Promenade - het mooiste plekje van Harlingen
Lunch
Op tafel geserveerd
Zacht bolletje kaas, zacht bolletje ham, kopje tomatensoep, koffie en thee
12-uurtje: kopje dagsoep, kroket op brood, mini uitsmijter en salade kip met
glas verse jus d'orange

11,50
14,95

Lunchbuffet
Keuze uit twee soorten soep, verschillende broodsoorten, luxe beleg,
huzarensalade, fruit en kroket, glas melk en verse jus d'orange

17,95

Lunchpakket
Wit bolletje met ham, bruin bolletje met kaas, krentenbol, appel, vruchtensap
en candybar

12,95

Bittergarnituur
Bitterballen (prijs per bal)
Koud en warm bittergarnituur (5 rondes)
Warm gemengd bittergarnituur (5 rondes)

Dranken prijzen: kijk op www.grandcafepromenade.nl
Genoemde prijzen zijn per persoon

1,25
7,50
5,50

Grand Café Promenade
Diner
Doeksenbuffet
Koude gerechten: fricandeau, coppa di parma, rosbief met mosterd
mayonaise, pepermakreel, gerookte forel, gerookte zalmsnippers met
cocktailsaus, bistrosalade met witte kool, pomodori salade met mozzarella,
aardappelsalade met gebakken spekjes
Warme gerechten: kip tajine met tuinerwten, pruimen en amandelen,
runderstoofpot, vispannetje met diverse soorten vis en groente,
vegetarische bloemkoolcurry, rijst, gemengde dagverse groente, gebakken
krieltjes in de schil
Bijgerechten: vers gebakken brood met kruidenboter en tapenade

29,50

Saté buffet
Koude gerechten: gemengde salade
Warme gerechten: malse kipsaté, nasi goreng, daging rendang (gestoofd
rundvlees), bami goreng en satésaus
Bijgerechten: kroepoek, atjar, sambal en vers gebakken broodsoorten met
roomboter en kruidenboter

22,50

Italiaans buffet
Koude gerechten: pomodori salade met rode uien, mozzarella en basilicum
Warme gerechten: penne pasta, tortelini, vegetarische groente –
tomatensaus, carbonara saus, kip-pesto saus, lasagne bolognese en
ratatouille
Bijgerechten: geraspte kaas, vers gebakken brood met kruidenboter, aioli
en tapenade

21,50

Dranken prijzen: kijk op www.grandcafepromenade.nl
Genoemde prijzen zijn per persoon

Inspirerend vergaderen met uitzicht over de Wadden

Maak van uw bijeenkomst iets speciaals en vergader met uitzicht op zee.
Wij bieden uitstekende ruimtes met de volgende voordelen:
Moderne AV-faciliteiten
Groepen van 8 tot 800 personen
Horeca-arrangementen op maat
Centraal gelegen
Uitstekend bereikbaar met het OV en eigen vervoer
Combinatie met activiteiten op de eilanden mogelijk

Meer informatie en reserveren
Kijk op www.rederij-doeksen.nl/groepen of neem voor specifieke wensen
en maatwerk vrijblijvend contact op via groepen@rederij-doeksen.nl of
bel 088 - 9000 888.

Waddentaxi ms Zeehond (max. 12 personen)
Wij varen wanneer u dat wilt! Privé over zee met de Waddentaxi
De Waddentaxi verzorgt vervoer op maat tussen Harlingen, Vlieland en
Terschelling, maar ook daarbuiten. U reist dus op het moment dat het u
uitkomt.
Ontdek het veelzijdige aanbod van de Waddentaxi
Snelle transfers van- of naar de Waddeneilanden;
Particulier privévervoer (b.v. bruiloft, familie-uitje, vrijgezellenfeest);
Zakelijk privévervoer (b.v. zakenreis, incentive, jubileum, vergadering);
Rondvaarten, zeehondentochten of andere evenementen op de
Waddenzee.
De Waddentaxi heeft een capaciteit van twaalf personen, is uitgerust met
comfortabele stoelen, koffie- en theefaciliteiten en voldoende ruimte voor
meegebrachte bagage. Als het weer het toelaat, kunt u op het buitendek
genieten van de tocht over de Waddenzee.

De genoemde tarieven zijn in euro’s en incl. eventuele toeristenbelasting.
Voor afvaarten na 21.00 uur geldt een toeslag van 25%. Andere trajecten op
aanvraag. Horeca-arrangementen zijn op afspraak mogelijk op de afgehuurde
afvaarten.

Waddentaxi ms Zeehond
Voorbeelden van horeca-arrangementen bij exclusieve verhuur van
Waddentaxi ms Zeehond.
Bij de koffie
Friese lekkernijen

7,50

Picknicken op zee
Halve triangel broodje met geitenkaas, vijgenconfituur, rode biet en
gemengde noten
Halve triangel broodje met Vlielander zeewierkaas, appelstroop en
rauwkost
Halve traingel broodje met warm gerookte zalm, rode ui, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise
Inclusief koffie en thee

14,50

Genoemde prijzen zijn per persoon

