
Zwerftocht met buffet 

Prijs: 20 t/m 29 personen             € 68,75 per persoon 
Prijs: 30 t/m 45 personen              € 62,75 per persoon  
Prijs: 46 t/m 99 personen             € 57,75 per persoon 
Prijs: 100 t/m 149 personen         € 55,50 per persoon 
Prijs: 150 t/m 179 personen         € 54,60 per persoon 
Prijs: 180 t/m 250 personen         € 53,95 per persoon 
 
Prijzen gelden bij een gereserveerde boot 
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Rondvaart: 
U gaat in Drimmelen aan boord en wordt ontvangen met koffie en ge-
sorteerd gebak. 
 
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 eeu-
wenoude getijdendelta heeft door de aanleg z’n grote getijdenwerking 
verloren maar bedraagt toch nog steeds ongeveer 40 cm. De Bies-
bosch behoort tot de grootste waardevolle natuurgebieden van ons 
land en mag zich dan ook Nationaal Park noemen. 
 
Onze schepen zijn ingericht voor een gerieflijk verblijf, ‘s winters ver-
warmd 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. 
 
Tijdens de tocht heeft u onbeperkt drankjes naar keuze (exclusief bui-
tenlands gedistilleerd) en een tafelbittergarnituur van gemengde no-
ten en zoute koekjes. 
 
Het koud-warm buffet bestaat uit: 
 
Koud gedeelte: 
• Haring uit het vat met uitjes 
• Zeevruchtensalade uit de Mediterranee 
• Gepocheerde zalm  
• Gerookte zalm op frisse sla 
• Rauwkostsalade met kaassoorten 
• Serranoham met olijven en fetta 
• Huzarensalade omringd door gevulde eitjes 
• Gerookte kip met meloen 
• Boter, diverse sausjes en stokbrood 
 
Het geheel wordt afgerond met koffie en een bonbon. 
Dit arrangement is slechts een suggestie van onze kant. Uiteraard kan dit worden aangepast aan uw 
specifieke wensen. 
 
 
Meer informatie:                 Café Restaurant  ‘t Voske 
                                            Biesboschweg 15,  4924 BB Drimmelen 

Boottocht                                       Koffie met gebak 
Onbeperkt drankjes                       Tafelbittergarnituur              
Koud– warm buffet                       Koffie met bonbon 

Warm gedeelte: 
• Kipsaté met pindasaus 
• Romige pastaschotel met kal-

koenfilet 
 


