
Boat & Company presenteert  voor 1 ½ uur “De Amsterdamse 

Borrelvaart”  

 

Heeft u geen zin om middenin een drukke kroeg te staan? 

Dan kunnen wij u de Drijvende horeca boot aanbieden, waar gezelligheid voorop staat. 

Of u nou met collega’s, vrienden, familie of met een groep komt, of heeft u iets te vieren dan kunt u 

in alle rust genieten van een hapje en een drankje terwijl de bruisende stad aan u voorbij gaat. 

 

Onze charmante bediening zal u met een warm hart welkom heten aan boord van ons gezellige schip 

en zal zorgen dat u niets tekort komt. 

 

U kunt kiezen voor onbeperkte koffie, thee, frisdrank, witte wijn, rode wijn, bier en voor de 

liefhebbers advocaat met slagroom! 

 

Tijdens de borrel worden er kaas en worst geserveerd. 

 

De op en afstaplocatie tot 60 personen is bij de Stopera,  nabij een ruime parkeergarage, metro’s, 

tram 9 en 14, taxi standplaats op loopafstand. Vanaf 70 tot 90 personen kunt u op en afstappen bij 

Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De prijzen: 

40 personen € 27,50 per persoon  70 personen € 25,25 per persoon 

50 personen € 26,75 per persoon 80 personen € 24,50 per persoon 

60 personen € 26,00 per persoon 90 personen € 23,75 per persoon 

 

De prijzen zijn inclusief BTW, Boothuur, schipper, bediening, kaas, worst en onbeperkte drankjes.  

 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze medewerkers, bereikbaar van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Te bereiken op: 020-3205841 of stuurt u ons een email: info@boatandcompany.nl 

 



 

Boat & Company presenteert voor 1,5 uur “ de Lunchvaart”. 

 

Wilt u eens op een Leuke en originele manier lunchen met uw collega’s familie of vrienden? 

Vanaf nu kan dat! 

Gezellig lunchen aan boord van onze gezellige schepen. 

1,5 uur lang kunt u genieten van de grachten van Amsterdam onder het genot van een broodje en 

een drankje. 

 

De Break bestaat uit 3 broodjes per persoon en 1 stuks fruit. De broodjes zijn belegd met kaas, 

beenham en zalm. Mocht u in verband met dieet en geloof andere wensen hebben dan kunnen wij u 

een ander alternatief aanbieden. 

 

Onze charmante bediening zal u tijdens het aan boord komen 3 consumptiebonnen uitreiken, deze 

kunt u inleveren voor een drankje. U kunt kiezen uit koffie, thee, frisdrank, melk, karnemelk,  

Jus d’ Orange, bier, rode wijn en witte wijn. Mocht u na de 3 consumptiebonnen nog trek hebben in 

een drankje, dan kunt u deze contant aan de bar afrekenen. 

 

De op en afstaplocatie bij de Stopera,  nabij een ruime parkeergarage, metro’s, tram 9 en 14, en taxi 

standplaats op loopafstand. Vanaf 60 personen kunt u op en afstappen bij Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De prijzen: 

40 personen € 33,75 per persoon   

50 personen € 32,00 per persoon  

60 personen € 31,00 per persoon  

70 personen € 30,00 per persoon 

 

De prijzen zijn inclusief BTW, Boothuur, schipper, bediening , lunch met 1 stuks fruit en 3 

consumptiebonnen. 

 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze medewerkers, bereikbaar van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Te bereiken op: 020-3205841 of stuurt u ons een email: info@boatandcompany.nl 

 

 



 

Boat & Company presenteert voor 2 uur “ De Stampot boat” 

Of de “Rijsttafel Bali boat”. 

 

Lekker en gezellig met vrienden, familie of collega’s genieten van een 2 uur durende vaartocht en 

lekker genieten van een stamppot of een Indonesische rijsttafel. 

Als u aan boord komt ontvangt u van onze charmante bediening 4 consumptiebonnen waarmee u 

drankjes kunt bestellen. U kunt kiezen uit koffie, thee, frisdrank, witte wijn, rode wijn, bier en voor 

de liefhebber Advocaat met slagroom. Mocht u na 4 drankjes nog dorst hebben dan kunt u aan de 

bar de overige drankjes contant betalen. 

De stamppot bestaat uit: 

Erwtensoep met worst 

Hutspot  

Stamppot rauwe andijvie met uitgebakken spekjes 

Stamppot van witlof en gerookte zalm 

Schouderkarbonade in eigen jus 

Slagersworst 

Curryworst 

 

Rauwkostsalade met verse kruidendressing 

 

De Indonesische rijsttafel : 

Rijsttafel Royal € 19,95 per persoon Runderstoofvlees in zoete smoorsaus 

Kipblokjes in lichtpittige kerriesaus 

Saté van kip met pindasaus 

Ei in Balinese saus 

Boontjes in middelpikante saus 

Roergebakken kool, paprika en ei 

Zachte witte rijst  

 

Bijgerechten: 

Atjar Kuning: Frisse groenten in zoetzuur (zelfgemaakt) 

Kroepoek: Garnalenchips 

Seroendeng: Gebakken kokos met pinda's 

Sambal 

Satésaus 

Pikante zoete saus 

 



De op en afstaplocatie bij de Stopera,  nabij een ruime parkeergarage, metro’s, tram 9 en 14, en taxi 

standplaats op loopafstand. Vanaf 54 personen kunt u op en afstappen bij Muziekgebouw aan ’t IJ. 

De prijzen: 

 

30 personen € 58,00 per persoon 

40 personen € 50,00 per persoon   

50 personen € 47,00 per persoon  

60 personen € 45,00 per persoon  

70 personen € 43,00 per persoon 

 

De prijzen zijn inclusief BTW, Boothuur, schipper, bediening , stamppot of Indonesische rijsttafel en 4 

consumptiebonnen. 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze medewerkers, bereikbaar van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Te bereiken op: 020-3205841 of stuurt u ons een email: info@boatandcompany.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boat & Company presenteert voor 4 uur “De Gooi je trossen los boat” 

 

 

Heeft u iets te vieren? Dan heten wij u van harte welkom aan boord van onze feestboat. 

Stap bij het Centraal Station op en stap direct op het feestgebruis af! 

Vanaf 60 personen 4 uur varen met onbeperkte drankjes van de Hollandse bar, koffie,thee, frisdrank, 

rode wijn, witte wijn en bier. 

 

Eventuele hapjes aan boord? 

Geen probleem, wij kunnen diverse hapjes voor u klaar maken. Vraag naar de keuze mogelijkheden. 

 

De prijzen: 

 

60   personen € 50,00 per persoon 100 personen € 43,00 per persoon 

70   personen € 48,50 per persoon  120 personen € 41,00 per persoon  

80   personen € 46,00 per persoon 150 personen € 38,50 per persoon 

90   personen € 44,50 per persoon 200 personen € 37,00 per persoon 

 

De prijzen zijn inclusief BTW, Boothuur, schipper, bediening en onbeperkt gebruik van de Hollandse 

bar.   Extra:  DJ  €  750,00 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze medewerkers, bereikbaar van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Te bereiken op: 020-3205841 of stuurt u ons een email: info@boatandcompany.nl 

 

 

 

 

 

 

 



Boat & Company organiseert gezellige zeiltochten op de Vrouwe Johanna Maria 

 

 
 

Een gezellige dag zeilen met vrienden, familie of collega’s. 

Aan boord van de originele en traditionele Tjalk Vrouwe Johanna Maria tot 20 personen. 

 

U kunt kiezen om een dagdeel te zeilen of een hele dag. 

Bijvoorbeeld kunt u kiezen uit de volgende tijdstippen: 

Van 10.00 uur tot 14.00 uur. 

Van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Dagdeel € 750,00. 

Hele dag € 1.350,00. 

 

Vertrekpunt is bij IJburg, Amsterdam. 

 

Uitkoop Hollandse bar € 7,50 per uur per persoon. 

Ook kunt u kiezen uit heerlijke hapjes of een gezellige lunch, buffetten en eventueel voor de zeer 

smakelijke Barbecue. 

 

Prijzen zijn exclusief 6% BTW. 

 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met onze medewerkers, bereikbaar van 08.30 uur tot 

18.00 uur. Te bereiken op: 020-3205841 of stuurt u ons een email: info@boatandcompany.nl 


