
 

 

 
 
Mogelijkheden en Tarieven 2023 –  Partyschip 
 
Feest aan boord: 
 
Ons passagiersschip 'Queen of Vechtvalley' is een perfecte locatie om samen met uw gasten van een 
onvergetelijke dag te genieten. Tijdens een vaartocht door het prachtige Vechtdal kunt u genieten van een van 
onze overheerlijke buffetten. Om kwaliteit te garanderen werken wij uitsluitend samen met gerenommeerde 
cateraars.  
 
Wilt u uw familie, vrienden of personeel eens op een andere manier onthalen? We nodigen u uit voor een 
scheepsbezichtiging, waarbij we tevens uw wensen zullen verwerken in een passend voorstel. 
 
Huur Partyschip`Queen of Vechtvalley´ 
Heeft u iets te vieren en zoekt u hier een unieke locatie voor? Hieronder vindt u twee mogelijkheden om het schip 
exclusief voor uw gezelschap af te huren. In overleg zijn variaties en verlenging mogelijk.  
  
 
Boothuur “Queen of Vechtvalley”   1,5 uur                 € 675,00 
Verlenging per half uur        € p.o.a. 
 
’s ochtends/’s middags (vertrektijd 10:30, 12:00 uur, 13:30 of 15:00 uur)  
  
Uitermate geschikt ter afsluiting van een dag vergaderen of als locatie voor uw huwelijksreceptie. Tijdens een 
riviercruise kunt u gebruik maken van onze ruime cateringmogelijkheden.   
 
 

 
Boothuur “Queen of Vechtvalley’   3 uur    € 945,00 
      1 uur extra (incl. vrij drinken) € 9,95 p.p. 
 
Wanneer u ons schip afhuurt voor 3 uur, dan kunt u dit prima combineren met een van onze buffet-
arrangementen.  
 
Tarieven gelden vanaf 17:00 uur. Tussen 12:00 uur en 17:00 uur kunt u het schip tegen meerprijs afhuren. 
 

 
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van maximaal 68 pers. Bent u met meer personen, 
dan maken wij graag een voorstel op maat. De verwarmde salon is geschikt voor 70 personen en op het zonnedek 
is plaats voor ruim 70 personen. 
 
Het schip beschikt over moderne sanitaire voorzieningen (invalidentoilet aanwezig) en de salon is 
rolstoeltoegankelijk. Tevens is er een moderne geluidsinstallatie aan boord. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Buffetarrangementen 2023 –  Partyschip 
 
Bij ontvangst 

 
1x koffie of thee met boerencake       € 3,95 p.p. 
Welkomstcocktail (Kir Royal of prosecco)      € 5,95 p.p. 
1x koffie/thee met petitfour (banketbakker evt. bedrukt)                  € 5,95 p.p. 
2x koffie/thee met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)       € 12,95 p.p. 
Een glas prosecco met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)            € 14,95 p.p. 
 

 
 
Buffetmogelijkheden (buffetinhoud kan licht afwijken) 

 
Matrozen arrangement ** (exclusief bootprijs 3 uur)     € 32,50 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 
 
Hapjesbuffet bestaande uit: 

 Sallandse rundvleessalade, opgemaakt met diverse soorten boerenpaté 
 zalmsalade met cruditeé (diverse soorten rauwkost) 
 4 royale toastjes belegd met diverse soorten vis, vlees & kaas 
 kaasplankje met 2 soorten streekkaas, gemarineerde olijven, droge Vechtdalworst & mosterd 
 pikante gehaktballetjes in zoetzure saus 
 gemarineerde kipjuweeltjes 
 kleine stokjes varkenssaté 
 stokbrood met roomboter & kruidenboter 

 
 

 
Kapiteins arrangement *** (exclusief bootprijs 3 uur)     € 37,50 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 

 
Koud buffet bestaande uit: 

 Sallandse rundvleessalade met gerookte ham & meloen 
 zalmsalade opgemaakt met garnalen, haring, gerookte en gemarineerde zalm 
 huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en ananas, opgemaakt met diverse soorten boerenpaté 
 caprese salade 
 stokbrood met sauzen, roomboter & kruidenboter 

 
Warm buffet bestaande uit: 

 zalmmootjes met een kruidensaus 
 saté van kippendijen  
 gemarineerde spareribs (licht zoet en pikant) 
 Spaanse gehaktballetjes in een saus van tomaten en uien 
 varkenshaas met een paddenstoelensaus 
 risotto, aardappel gratin & gebakken aardappeltjes 
 warme groenten 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Admiraals arrangement **** (exclusief bootprijs 3 uur)     € 48,50 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 

 
Luxe koud buffet bestaande uit: 
vissalade gegarneerd met een terrine van gerookte zalm, garnalen, gamba’s met knoflook, gekruide mosselen & haring  
Sallandse aardappelsalade met stukjes metworst, gegarneerd met boerenpaté, gerookte hamsoorten & runderpastrami 
carpaccio met Parmezaanse kaas 
caprese salade  
salade met diverse soorten rauwkost & twee soorten dressing  
broodsoorten met sauzen & kruidenboter. 
 
Luxe warm buffet bestaande uit: 

 rode mulfilets met gedroogde ham en een saliesaus  
 kalfsstoofschotel met kerrie en komijn  
 zalmzijde met een kruidensaus  
 malse kippendijen  
 beenham met Zwolse mosterd  
 risotto, aardappel gratin & gebakken aardappeltjes  
 warme groenten 

             

 
  Vechtdal Arrangement ***** (exclusief bootprijs 3 uur)       € p.o.a. 
 
  Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 
 
  Koud streekbuffet bestaande uit: 
  huisgerookte Noordse zalm met Vechtdal eiersalade en bieslook 
  carpaccio van Vechtdalrund met pesto en oude kaas van Heileuver en pijnboompitjes 
  Vechtdalse charcuterie: Ossenworst van Vechtdalrund met piccalilly van Panhof ham met ingemaakte cornichons 
  salade caprese van Buffel mozzarella uit Radewijk, tomaat en basilicum 
  zuurdesem van Sis&Bro uit Ommen met boters en tapenade’s 
 
  Warm streekbuffet bestaande uit: 
  procureur van Wolvarken uit de Vinkenbuurt met grove mosterd, prei en piccalilly jus 
  biefstukspies van Vechtdal rund van Simone Koggel geserveerd met kruidenboter 
  Vechtdal Runderstoofpot met aardappelpuree en rode kool 
  coq au Vin Blanc met een saus van Pauw bier, venkel, tuinerwten en gnocchi 
  seizoengroenten en aardappelgratin met Jonge kaas van Zandman uit Beerze 
 
  Streekdessert bestaande uit: 
  panna cotta van boeren volle stand yoghurt van Puur Vechtdal zuivel met gesneden mint en aardbeien van Ernie Kolk 
  Vechtdal cheesecake met eieren van Schuttert en blauwe bessen 
  frambozenmousse met witte chocolade saus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Vechtdal Tapas Arrangement **** (exclusief bootprijs 3 uur)                               € 39,50 p.p. 
 
Vrij drinken (fris, bier, wijn en binnenlands gedestilleerd) 

 
Koude voorgerechten bestaande uit: 
huisgemaakte Schotse zalm met uienjam 
pastrami van Vechtdal Hooglanders uit Beerze met bierchutney 
ossenworst van het Vechtdalrund en wolvarkenham met bloemkoolpiccalilly 
waterbuffel mozzarella met gevitaliseerde tomaat en basilicumsalsa  
zuurdesembrood met kruidenboter en tapenade 
 
Warm tapasbuffet bestaande uit: 

 op lage temperatuur gegaarde nek van het Sallands landvarken met mosterdsaus  
 in bier van de Vechtdal brouwerij gesmoorde kippendijen 
 runderstoofschotel met eekhoorntjesbrood 
 biefstukpuntjes met jus en fruitige rode peperkorrels 
 romige aardappelpuree en gemengde groenten uit het seizoen  
 aardappelgratin met kaas van de Heileuver en ratatouille  
          

  
  
 
SUPERDEAL: Barbecue boot varen en BBQ’en (bij min. 40 pers.)                          € 59,00 p.p. 
         Normaal € 62,85 p.p. 
Tijdsplanning          
 
17:00 uur: 
De gasten stappen aan boord en we varen met ons partyschip naar de sluis en stuw van Vilsteren (u huurt het schip af voor uw 
gezelschap). Aan boord genieten jullie van een BBQ** buffet, onze BBQ-chef zorgt voor een perfect stuk vlees. Tijdens de 
cruise kunt u drankjes aan de bar verkrijgen. 
 
19:00 uur:  
Terug in Ommen meren we aan en sluiten we de avond af met een kopje koffie/thee. 
  
19:30 uur:  
De gasten vertrekken van boord, einde programma. 
 
Bovenstaand programma is gebaseerd op 40 personen. Bent u met meer of minder personen? Dan rekenen wij 
graag het één en ander voor u door. 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Buitengewoon boerenlunch arrangement (exclusief bootprijs)    € 26,95 p.p. 
 
Het lunchbuffet is samengesteld uit overheerlijke en met zorg geselecteerde streekproducten 
 
Buitengewoon boerenlunch bestaande uit: 

 onbeperkt koffie/thee, melk & jus d’orange 
  
 diverse luxe broodsoorten 
 croissants 
 diverse zoete broodjes  
 diverse kaassoorten 
 diverse vlees- & vissoorten 
 diverse patés 
 diverse vruchtenjammen  
 frisse tomaatjes / komkommer / sla 
 vers fruit 
 stokbrood met kruidenboter & tapenade 

 
eventueel uit te breiden met: 

 advocaat / boerenjongens & boerenmeisjes 
 huzaren- & vleessalade 

 
 

 
High Tea Boot vanaf 40 pers. (inclusief bootprijs)     € 41,00 p.p. 
 
Rondvaart vanuit Ommen (120 minuten) 
 
Onbeperkt koffie/thee geserveerd (diverse soorten) 
 
Etagère met lekkernijen bestaande uit: 
 
Hartige lekkernijen: 

 sandwiches met kipfilet & pesto 
 sandwiches met tonijn & kappertjes 
 sandwiches met oude kaas & honingmosterd 
 kaasvlinders/zoute stengels 

 
Zoete lekkernijen: 

 scones met clotted cream & diverse marmalade 
 muffins & brownies 
 petit fours 
 diverse luxe koekjes  
 diverse luxe bonbons  
 diverse snoepgoed uit grootmoeders tijd 
 vers fruit 

 
 
Ter afsluiting 
1x koffie/thee & bonbon        € 2,25 p.p. 
Dessert in wijnglas        € 6,95 p.p. 
Ambachtelijk dessertbuffet (ijs/bavarois/toppings/slagroom)    € 10,95 p.p. 

 
 
Thema’s 
Naast de huur van ons schip en de diverse cateringmogelijkheden kunnen wij u ook een verdere invulling van de 
riviercruise aanbieden. Denk hierbij aan: 
 

- Een gokje wagen op onze CasinoBoot. 
- Lachen om de muzikale kwaliteiten van uw baas aan boord van de KaraokeBoot.  
- Een jazz-muzikant, salsabandje of accordeonist aan boord. 

 
Prijzen op aanvraag 



 

 

 

 
 
Mogelijkheden en Tarieven 2023–  Partyschip 
 
Eten & drinken: 
Aan boord van ons schip beschikken we over een goed uitgeruste bar. Tijdens een reguliere rondvaart kunt u 
heerlijk genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie met een verse vlaai of krentewegge. Naast een koffietafel, 
verzorgen wij graag uw lunch of een High Tea. In samenwerking met gerenommeerde cateraars verzorgen wij ook 
luxe buffetten aan boord. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden. 
 
Tijdens reguliere afvaarten (vanaf 10 personen, op afspraak) 
1x koffie of thee met boerencake       € 3,95 p.p. 
1x koffie of thee met krentewegge       € 4,95 p.p. 
1x koffie of thee met gesorteerde vlaaien (banketbakker)    € 5,25 p.p. 
Extra kopje koffie (bij reservering vooraf)      € 1,80 p.p. 
Borrelarrangement (1x hapje en 1x drankje naar keuze)         € 4,90 p.p. 
Matrozenlunch (broodje ham, broodje kaas, krentenbol, onbeperkt koffie/thee)   € 10,95 p.p. 
High Tea         € 17,25 p.p. 
Uitbereiding High Tea met onbeperkt koffie      € 2,25 p.p. 
 
Uitbreidingen lunch 
Kop ambachtelijke groentesoep (vanaf 20 personen)     € 4,95 p.p. 
Vers fruit         € 1,50 p.p. 
Melk          € 1,50 p.p. 
Extra broodje (ham/kaas/zoet beleg)         € 2,95 p.p.  
 
Wanneer u ons schip afhuurt voor uw privé-aangelegenheid kunnen wij u ook het 
onderstaande aanbieden. 
 
Kapiteinslunch aan boord 
(mix van broodjes ham/kaas, krentenbol, broodje hotdog, kop groentesoep   € 18,95 p.p. 
onbeperkt koffie/thee) 
Admiraalslunch aan boord 
(mix van broodjes kipfilet met pesto, broodjes gezond, broodjes,             € 20,95 p.p.                        
runderrookvlees/ei, zoet broodje, onbeperkt koffie/thee/jus d’orange)      
Buitengewoon Boerenlunchbuffet       € 26,95 p.p. 
 
Welkomstcocktail (Kir Royal of prosecco)      € 5,95 p.p. 
Gesorteerde hapjes geserveerd op schaal      € 2,45 p.p. 
Luxe notenmelange op tafel       € 1,95 p.p. 
1x koffie/thee met petitfour (banketbakker, evt. bedrukt)        € 5,95 p.p. 
2x koffie/thee met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)       € 12,95 p.p. 
Een glas prosecco met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)    € 14,95 p.p. 
 
Matrozenbuffet (hapjesbuffet) incl. vrij drinken      € 32,50 p.p. 
Kapiteinsbuffet (koud-/warmbuffet) incl. vrij drinken      € 37,50 p.p. 
Admiraalsbuffet (luxe koud-/warmbuffet) incl. vrij drinken     € 48,50 p.p. 
Vechtdal tapasbuffet incl. vrij drinken       € 39,50 p.p. 
Vechtdalbuffet (voor/hoofd/nagerecht met streekproducten) incl. vrij drinken   € p.o.a. 
Kinderbuffet incl. vrij drinken (bij min. vijf kinderen)     € 18,95 p.p. 
 
Dessert in wijnglas        € 6,95 p.p. 
Ambachtelijk dessertbuffet (ijs/bavarois/topping/slagroom)    € 10,95 p.p. 
1x koffie of thee & bonbon (bij afloop)      € 2,25 p.p. 
 
 
Heeft u specifieke wensen? Wij maken graag een voorstel op maat voor u. 
 
 


	Matrozen arrangement ** (exclusief bootprijs 3 uur)     € 32,50 p.p.

