
 

 

Postbus 1021         KvK: 220037910 

4530 GA Terneuzen        BTW: NL143742929B02

  

Mob: 0031-653206436        NL97 Rabo 0334 051274 

 

www.denick.nl        info@denick.nl 
 

Prijslijst juli 2022 
 

Prijzen 2022 ex. BTW Prijswijzigingen voorbehouden 

 
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de CBRB Algemene 

Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoer Condities voor de 
binnenvaart. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos en 

onverwijld aan u toegezonden, gemaild of overhandigd. 
 

 

Rondvaarten “Denick” 

 
Party’s, bruiloften en productpresentaties (max 6 uur) 
Prijs is inclusief 1 uur varen 

€ 700,-- 

Indien er tijdens de party extra gevaren moet worden, 
wordt extra in rekening gebracht. 

€ 200,-- /uur 

Na 24.00 uur € 300,-- / uur 

Aan- en afvaarten (leeg) € 200,-- / uur 

Wachturen (stilliggend) € 200,-- /uur 

Havengeld voor rekening klant   

   

Special tochten  Prijs op aanvraag 

   

   

 

 

http://www.denick.nl/
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Prijslijst drank   

Koffie / Thee € 3,00* 

Cappuccino / Koffie verkeerd € 3,25* 

Espresso € 3,00* 

Latte Macchiato € 3,50* 

Cola / Sinas / Sprite / Spa blauw Soda water € 3,00* 

Cassis / Bitter lemon / Ice-tea / Tonic € 3 

Chocomel / Fristi  € 3,00* 

Warme chocomelk € 3,25 

Warme Chocomelk  met slagroom  € 4,00* 

Slagroom € 0,75 

Appelsap / Jus d’Orange / Apfelschorle  € 3,50* 

Lamumba € 6,50 

Irish-/Spanish-/French-/Bailey’s coffee € 5,75 

Hot apple pie € 6,00 

Bier  € 3,00* 

Malt bier  € 3,25* 

Kriek  € 4 

Zeeuws wit  € 4,00 

Zeeuwse Dubbel  € 5,00 

Zeeuwse Trippel  € 5,25 

Jenever / Vieux  € 4,00* 

Prijslijst drank vervolg   

Whisky / Vodka / Rum  € 5,5 

Cognac / Tia Maria / Amaretto  € 5,5 

Port / Sherry / Martini  € 4,00 

Port '10 years' special € 6,00 

Schrobbeleir  € 3,25 

Wijn  € 4,00* 

Afkoop Hollands plateau € 6,00 per persoon per uur. (minimum 4 uur)*  

Geen mixen 

 

http://www.denick.nl/
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Lunches 
 

Kleine Broodjeslunch 

 
Een verse tarwebol met kaas 
Een wit broodje met ham 
 
 
 

Prijs per persoon € 6,95 
 

Broodjeslunch 

Een tarwebol met kaas 
Een wit broodje met ham 
Een gesmeerde krentenbol 
2 kopjes koffie of thee 
 
 

Prijs per persoon € 10,00 

Luxe broodjeslunch 

Bestaande uit: 
Soep (groente- of  tomatensoep) 
2 luxe belegde broodjes (met o.a  diverse 
vissoorten en luxe vleeswaren) 
Fruitsalade  
 
 

Prijs per persoon € 17,40 
 

Captains Lunch 

 

Wij serveren bij deze feestelijke lunch 
Soep (groente- of  tomatensoep) 
Boerenwitbrood, Bruinbrood, 
volkorenbrood, zachte witte broodjes, 
gesorteerde harde broodjes 
Verschillende kaassoorten 
Verschillende vleeswaren 
Tonijnsalade 
Huzarensalade met gevulde eitjes 
Gerookte pepermakreel 
Diverse soorten jam 
Fruit salade 
 

Prijs per persoon € 19,50 
 

Dit is uit te breiden met: 
Kroket of frikandel € 2,05 

Worstenbroodje € 3,05 

Kaassoufflé € 2,25 

Saucijzenbroodje € 3,00 

Kop groentesoep € 3,60 

Kop tomatensoep € 3,60 

Kop erwtensoep € 4,60 

Vissoep € 5,65 

Fruitsalade € 3,00 

Luxe belegde broodjes € 3,60 
 

 

 
 

http://www.denick.nl/
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Buffet Portaal van Vlaanderen 

 
Soep (groente- of  tomatensoep) 

 met Stokbrood en Kruidenboter 
 
 

Koud 

 

Peer gevuld met fijne krabsalade 
 

Aardappel Salade Niçoise verrijkt met 
tonijn en haricot-verts 

 
Mosseltjes in de looksaus 

 
Gerookte makreelfilet met pepertjes 

 
Pastasalade 

 
Gevulde perzik met een kipkerrie salade 

 
Groentesalade van diverse rauwkosten 

afgewerkt met een frisse yoghurtsaus 
 

Gevuld eitje opgespoten met een luchtige 
eier-creme 

 
Huzarensalade 
 

Rondom omringd met asperges-
hamrolletjes 

Warm 

 

Gebakken rijst in pan  
verse Atjar 

 
Sate-vlees in satésaus 

 
Kipfilet in hete chilisaus 

 
Vleesballetjes in groene pepersaus 

 
Frietjes en aardappelgarnituur 

 
 

                                      Prijs per persoon € 28,75 

 
Vanaf 40 personen 

http://www.denick.nl/
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Captains Buffet 
 

 Soep (groente- of  tomatensoep) 
 met Stokbrood en Kruidenboter 

 

Koud 

 
Salade van krieltjes met stukjes Krab 

 
Noorse gepocheerde Zalm afgewerkt met roosjes van gerookte Zalm 

Ei gevuld met eiercrème 
 

Groente salade 
 

Tomaat met garnalen 
 

Gegrilde rosbief met carpaccio kruiden 

 
Rauwe ham met meloen 

 
Pastasalade  

 

Warm 

 
Warme beenham 

 
Vispannetje 

 
  Frietjes en aardappelgarnituur 

 
Gemengde groenten 

 

Dessert 

 
Chocolademousse, gebak, slagroom, vruchtenbowl, twee soorten ijs en dessert saus 

 

Prijs per persoon € 47,50 

Vanaf 40 personen  

http://www.denick.nl/
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Zeeuwse Trots 

 

Soep (groente- of  tomatensoep) 
 met Stokbrood en Kruidenboter 

 

Koud 

 
Salade van Zeeuwse mosselen 

 
Zeeuwse Zalmforel 

 
Salade van asperges uit Zeeuws Vlaamse grensstreek 

 
Boerenham 

 
Gevuld ei van Zeeuwse scharrelkippen 

 
Salade van Zeeuwse boerenkippen 

 

Warm 

 
Stoofpotje 

 
Lamsfilet 

 
Escargots met lookboter 

 
Aardappelgratin van Zeeuwse kleiaardappelen 

 
 Groenten van het seizoen 

 

Brood 

Boerenbrood met roomboter 
 

Dessert 

Fruit Bowl met Slagroom 

 

Prijs per persoon € 43,00 

http://www.denick.nl/
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Vanaf 30 personen  
 

Vlaamse Smaken 

 

Soep (groente- of  tomatensoep) 
 met Stokbrood en Kruidenboter 

 

Koud 

Aardappelsalade met uitgebakken spekjes 
Beenhamsalade 

Gemarineerde drumsticks 
Halve perzik met kipkerrie 

Vlaamse paté 
Gevuld ei 

Gevulde tomaat met kipsalade 
Rosbief met geroosterde pijnboompitjes 

 

Warm 

Beenham 
Groenten / vlees stoofpot 

Ribbetjes / saté 
Frietjes en Aardappelgarnituur 

 

Brood 

 Vloerbrood met roomboter 
 

Dessert 

Chocolademousse van Belgische chocolade 
 

 

Prijs per persoon € 37,75 

 
Vanaf 30 personen  
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Buffet De Vliegende Hollander 

 
Soep (groente- of  tomatensoep) 

 met Stokbrood en Kruidenboter 
 

Huzarensalade 
 

Rundvleessalade 
 

Stukjes kip in heerlijke satésaus 
 

Biefreepjes in saus 
 

Diverse soorten groente en aardappelgarnituur 
 

Rauwkost, Appelmoes, Mayonaise 
 

Verse meloen met gerookte ham 
 

 

Dessert Buffet 

 
Slagroomsoesjes 

 

Bavarois 
 

Fruitsalade 
 

Diverse soorten ijs 
 

Koffie met bonbon 
 

 

Prijs per persoon € 47,00 

 
Vanaf 30 personen  
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Hapjes buffet 

Kip kerrie salade 

 
Huzarensalade 

 
Krabsalade 

 
Nicoise Salade 

 
Ham-eiersalade 

 
Rolletjes rookvlees met Monchau  

 
Paté 

 
Asperge in ham gerold 

 

Gevulde eitjes 
 

Olijven en zongedroogde tomaten 
 

Rauwkost met dip sausjes 
 

Franse kaasplank 
 

Warme gerechten 
 

Kleine gehaktballetjes 
 

Mini satéstokjes in pindasaus 
 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade 
 

Dit is een hapjes buffet, geen maaltijd buffet. 
 

Prijs per persoon € 18,00 

 
Vanaf 20 personen  

http://www.denick.nl/
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Voorstelhapjes 

 
Warme korsthapjes gesorteerd  (€ 1,25 per hapje) 

 

- Mini saucijzenbroodje  

- mini kerrie hapje 

- mini kaashapje   
- mini quiche 

 

Warme bittergarnituur gesorteerd  ( € 0,70 per hapje) 

 

- Bitterbal 

- mini frikadel 
- kiphapje 

- kaas hap 
- gehaktballetje       

- bamihapje       

- nasihapje 
 

Koud bitter gesorteerd  (€ 0,50 per hapje) 

 

- Blokje kaas 

- stukje leverworst 

- stukje Gelderse kookworst 
- schijfje salami 

 

Nootjes mix gesorteerd ( vanaf € 1,75 per persoon) 
 
Hapjes (€ 1,25 per hapje) 

 

- gevuld eitje 
- tomaatje met roomkaas 

- kaas worst spies 
- spies olijf, droge worst, zongedroogde tomaat 

 

 

http://www.denick.nl/
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Voorstelhapjes (vervolg) 
 

Luxe hapjes op lepel en schaaltje gesorteerd (€ 2,75 per hapje) 

 

- Garnalen op sla 
 

- roggebrood belegt met aardbeienjam en brie gedecoreerd met een stukje 
aardbei 
 

- roggebrood belegt met een plakje ei,  gerookte zalm,  mierikswortel, mayonaise 
gedecoreerd met tuinkers 
 

- roggebrood belegt met een plakje ei,  mierikswortel,  mayonaise gedecoreerd 
met tuinkers 

 

- Garnalen op toast 
 

- Gerookte zalm op toast 
 

- Opgerolde tortilla met roomkaas en ham 
 

- Opgerolde tortilla met roomkaas en gerookte zalm 
 

- Scampi’s op een bedje van sla en cocktailsaus 
 

- opgerolde rauwe ham met meloen bolletje 
 

- opgerolde rauwe ham met roomkaas en geroosterde paprika 
 

- soepstengel omwikkelt met rauwe ham. 
 

http://www.denick.nl/
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Patisserie 

  

Gesorteerd Gebak € 3,75 

Luxe Petit four’s € 3,25 

Zeeuwse bolus 

 
Gesorteerde koffie koek 

€ 

 
€ 

2,50 

 
2,75 

Plakje roombotercake  € 1,50 

Bonbons  € 1,75 

 
         

Bruidstaarten  

      

Wij kunnen verschillende bruidstaarten voor u verzorgen.  
Vraag ons naar de mogelijkheden en foto’s. 

Prijzen kunnen we pas bepalen als u uw keuze en wensen kenbaar heeft gemaakt. 
 

Diverse extra’s en voorwaarden 

  

Ook is het mogelijk bepaalde producten of diensten zelf mee te brengen tegen 
afkoopprijzen. 

 
Dit is mogelijk in overleg. 

                                         

Afkoopprijzen 

 

Gebak, Petit four, bruidstaart € 1,00 per persoon 

Catering afkoop € 7,50 per persoon 

Wijn per fles € 7,50 

Champagne, Champenoise € 15.00 per fles 

 

 

 

http://www.denick.nl/
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Schoonmaakkosten 

 
Bij gebruik van confetti, serpentines, rijst e.d. tijdens een feest zijn wij genoodzaakt  

€ 100,00 extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. 
 

 

Betalingscondities 
   
Bij reservering dient u een aanbetaling van 30%  van het arrangement met een 

minimum van € 250,00 over te maken op bankrekeningnummer  
 
NL 97  RABO 033.40.51.274. 

 
Voor al onze arrangementen is het mogelijk een ANNULERINGSVERZEKERING af te 

sluiten. 
Vraag ons naar de voorwaarden. 

http://www.denick.nl/

