
Tijdens een dag duiken krijgt iedereen trek, gelukkig is er aan boord ruimte genoeg om heerlijk bij te komen in het zonnetje op 

het panoramadek terwijl men geniet van het uitzicht over de Vinkeveense plas of binnen lekker warm bij de kachel … 

Op verzoek van onze klanten hebben wij een simpel menu om de innerlijke mens te verzorgen, dit kan per persoon gekocht  

worden aan boord van het schip, maar indien het schip als private charter wordt ingezet kunnen we ook op voorhand een simpel 

samengesteld pakket aanbieden, let op, dit moeten we wel op voorhand weten (ruim op tijd) 

 

Welcome aboard package (€ 1,67 per persoon) 

Bij aankomst/ tijdens de briefing ontvangt U koffie/thee met gebak, (mini tompouce) deze gebakjes zijn voorzien van een eetbare 

foto van ons duikschip en de tekst “Welcome Aboard” van €25,- voor €20,- (12 stuks) 

 

Basic lunch deal (€ 3,34 per persoon) (zelf klaarmaken, wij zorgen wel dat alles klaar staat) 

Vers wit broodje kaas & een vers wit broodje cervelaat, in totaal 24 stuks van €48,- voor €40,- 

 

Extended lunch deal (€ 6,25 per persoon) (zelf klaarmaken, wij zorgen wel dat alles klaar staat) 

Verse witte broodjes met kaas, cervelaat, huzaren salade of gebakken ei (koud) naar keuze (2 broodjes per persoon)  

in totaal 24 broodjes en 12 bakjes huzaren salade van €84,- voor €75,- 

 

The American hot dog (€ 6,25 per persoon) (aanrader!) 

Verse wit broodje met een U.S.A Hotdog worst, gebakken uitjes, blokjes augurk, mayo, ketchup, mosterd! 

Deze Amerikaanse lekkernij mag U zelf “in elkaar knutselen” wij zorgen er wel voor dat alles warm klaar staat!  

er zijn dan circa 32 hotdogs beschikbaar van €112,- voor €75,- 

 

16:00 uur cup a soup time (€ 1,67 per persoon) (Zelf afhalen in de kombuis wordt voor U klaargemaakt) 

Vlak voor U weer naar huis vertrekt toch nog even het energie level ophogen kan natuurlijk met een cup a soup naar keuze  

(diverse soorten aanwezig) 12 stuks van € 24,- voor € 20,- 

 

All-in deal € 250,- (€ 20,84 per persoon) (12 persoons arrangement zie hieronder) 

Tussen 12:00 en 13:00 uur wordt er geluncht (zie inhoud extended deal) 

Omstreeks 15:00 uur wordt een “lekkere knabbel” aan dek klaargezet. (varieert pinda/chips etc.)  

Omstreeks 16:30 worden de “hotdogs” klaar gemaakt (zie inhoud The Amercian hotdog)  

Gedurende de dag kan er ook fris worden gedronken (blikjes) (maximaal 48 blikjes, meer zijn mogelijk tegen meerprijs) 

Alcoholische dranken zijn uitgesloten en kunnen alleen tegen contante betaling worden vertrekt! 
 

Losse drinks te koop in de kombuis  

Koffie & Thee zijn gratis, mits er normaal mee omgegaan wordt! 

(We willen dus niet overal koffie en thee zien koud worden en/of weggooien) 

Diverse frisdranken per blikje € 1,50 

Na het nuttigen van alcohol mag U niet meer duiken! 

Chardonnay € 3,50 (hotel flesje, circa 2 glazen)   Half zoete witte wijn €3,50 (hotel flesje, circa 2 glazen) 
Rode wijn €3,50 (hotel flesje, circa 2 glazen)   Bier €2,- (blikje bier) 

 

Duikschip Susanna 
Food & drinks private charter 
Let op: Boek Uw arrangement op tijd om teleurstelling te voorkomen! (bel of mail ons eerst!) 


