
Zwerftocht met buffet 

Prijzen vanaf € 27.90 per persoon 
minimaal 20 personen 
 
Prijzen gelden bij een gereserveerde boot 
Er kan gekozen worden tussen 5 soorten koud - warm buffet. 

w
w

w
.

b
i

e
s

b
o

s
c

h
.

n
u

 

Rondvaart: 
U gaat in Drimmelen aan boord en wordt ontvangen met koffie 
en gesorteerd gebak. 
 
Onze schepen zijn ingericht voor een gerieflijk verblijf,  
‘s winters verwarmd in de kajuit en ‘s zomers op het zonnedek 
met de mogelijkheid tot het gebruik van een drankje en een 
hapje. Het schip is voorzien van een bar en toiletten. 
 
De Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied dat grote 
bekendheid heeft gekregen door onder andere zijn uniek 
landschap, brede en smalle kreken en spaarbekkens voor 
drinkwatervoorziening. De eeuwenoude getijdendelta heeft 
door de aanleg van de deltawerken zijn grote getijdenwerking 
verloren, maar deze bedraagt toch nog steeds ongeveer 40 
cm. De Biesbosch behoort tot de grootste waardevolle 
natuurgebieden van ons land en mag zich dan ook nationaal 
park noemen. 
 
Tijdens de tocht heeft u onbeperkt drankjes naar keuze (exclusief buitenlands gedestilleerd) 
en een tafelbittergarnituur van gemengde noten en zoute koekjes. 
Hierbij een voorbeeld van een koud-warm buffet: 
 
Koud gedeelte: 
• Noorse garnalen met sausjes 
• Hollandse haring met uitjes 
• Gerookte pepermakreel 
• Bolletjes zalm– vleessalade 
• Gegrilde beenham met asperges 
• Gerookte mini-drumsticks  
• Ardennerham met meloen 
• Salade van vers fruit 
• Stokbrood met kruidenboter 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Afdeling boekingen en arrangementen, Bianca Metzelaar 
Telefoon: 023 - 89 21 177 of 06 - 55 10 35 90 
Email: boekingen@biesbosch.nu 

Boottocht    Koffie met gebak 
Onbeperkt drankjes   Tafel bittergarnituur   
Koud - warm buffet   Koffie met bonbon 

Warm gedeelte: 
• Kipsaté in pindasaus 
• Contrafiletjes in een 

Italiaanse pomodoriesaus 
• Rijst met groentekrans 
• Gegratineerde aardappelen 
Het geheel wordt afgerond met 
koffie en een bonbon. 


