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WELKOM
AAN BOORD

Geachte heer/mevrouw,
Graag verwelkomen wij u aan boord van de ‘Toerist VI’. De veelzijdigheid van dit schip in combinatie met de luxe
afwerking en gastvrijheid van de bemanning maakt van uw dag op het water een ware ervaring.
Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1940 is er veel veranderd aan boord. Door steeds te blijven vernieuwen ligt het
accent tegenwoordig op luxe, comfort en beleving. Alles specifiek aangepast op de wensen van de gast.
Graag leggen wij de loopplank voor u uit en hopen u en uw gasten te mogen ontvangen voor een prachtige boottocht.

WELKOM AAN BOORD!
Menno & Esther van der Werf
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TOERIST VI

Comfortabel en uitstekend toegankelijk
Het schip is naar de eisen van deze tijd gebouwd en zowel binnen als buiten mag u veel luxe, comfort en gemak
verwachten. De ‘Toerist VI’ beschikt over 3 ruime salons en is rondom voorzien van grote panorama ramen, waardoor
u vanuit alle ooghoeken een mooi uitzicht heeft over het water.
De ‘Toerist VI’ kent vele mogelijkheden en is uitermate geschikt voor senioren en mindervaliden. Een brede loopplank,
grote ruime toiletten en 2 liften aan boord (ook geschikt voor rolstoelen) maken dat ook deze doelgroep onbezorgd een
dag kan varen op dit grote en ruime schip. Maar ook voor het organiseren van familiedagen, bruiloften en
vergaderingen is dit schip uitermate geschikt
De grootste salon op het bovendek kan in een hand omdraai omgetoverd worden tot een heerlijk zonnedek, dit door het
schuifdak en de grote ramen eenvoudig te openen. Zodat uw gasten ook heerlijk van het zonnetje kunnen genieten.
Ook is er een volledig uitgeruste bar en keuken aanwezig, voor al uw inwendige wensen.
Dus kort samengevat is de ‘Toerist VI’ hét schip voor al uw grote en kleine gezelschappen, van familiefeesten en
bruiloften tot senioren uitjes.

SCHEEPSDETAILS
Lengte: 35 m.

Breedte: 5,8 m.

Bouwjaar: 1993

3 Ruime salons

Panoramisch uitzicht

Los meubilair

Complete bar

Professionele keuken

2 Invalidentoiletten

Ruime toiletten

Baby verschoonruimte

Centrale verwarming

220 en 380 Volt

Spudpalen

Overdekt: 180 personen

Lunch: 160 personen

Diner: 160 personen

Receptie: 200 personen

CAPACITEIT
Totaal: 200 personen

Buffet: 140 personen

VAARTARIEVEN
U kunt het schip de ‘Toerist VI’ exclusief voor uw gezelschap afhuren.
Hiervoor gelden de volgende tarieven en voorwaarden:

HUURPRIJS ‘TOERIST VI’
per halve dag € 750,per avond (4uur) € 700,per hele dag € 925,weekend per dag € 1025,-

INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een hele dag varen is van 10:00 uur tot 17:00 uur.
De vaartijden worden aaneensluitend ingevuld tussen 09:30 uur en 24:00 uur.
De dagen in het weekend gelden altijd als een hele dag.
De vaartarieven zijn inclusief 9% BTW.
De vaartarieven zijn inclusief schipper en bemanning/horecapersoneel.
De vaartarieven zijn inclusief eventuele bruggelden.
Het schip is vanaf 15 minuten voor aanvang van de partij toegankelijk, tenzij vooraf anders
afgesproken.
De kapitein behoudt zich ten alle tijden het recht om bij meteorologisch of nautisch
onverantwoorde omstandigheden de vaartijden en/of route te wijzigen of te annuleren.
Het schip mag op alle binnenwater in Nederland varen inclusief het IJsselmeer, Westerschelde
en Oosterschelde.
Bij reservering brengen wij 100% van de boothuur vooraf in rekening.
De vaartarieven gelden vanaf de ligplaats te Sneek. In- en uitschepen in een andere plaats is
uiteraard in overleg met ons te regelen. Hiervoor geldt een meerprijs van € 175,- per uur.

ENKELE ALTERNATIEVE OPSTAPPLAATSEN
IJlst

Lemmer

Eernewoude

Giethoorn

Heeg

Langweer

Drachten

Ossenzijl

Woudsend

Joure

Leeuwarden

Blokzijl

Sloten

Terhorne

Dokkum

Steenwijk

Galamadammen

Akkrum

Franeker

Meppel

Stavoren Binnen

Heerenveen

Harlingen

Zwolle

Workum

Grou

Echtenerbrug

Groningen
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ROUTES
Hieronder worden enkele suggesties voor prachtige vaarroutes weergegeven
met vertrek en aankomst te Sneek. Uiteraard zijn andere vaarroutes in overleg
met ons te regelen. Daarnaast is het mogelijk uw boottocht te combineren met een
bezoek aan bijvoorbeeld het Fries Scheepvaart Museum of aan de distilleerderij van
Weduwe Joustra Beerenburg.

DAG | 7 UREN
‘Weidse meren en prachtige landschappen’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Prinses Margriet
kanaal, Oude Schouw, Grou, Pikmeer, Wijde Ee,
natuurgebied Princenhof, Eernewoude
‘Richting IJsselmeer’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Prinses Margriet
kanaal, Koevordermeer, Grote brekken, Lemmer
‘Midden Friesland tocht’
Sneek, IJlst, Osingahuizen, Heeg, Woudsend, Slotermeer,
Sloten, Prinses Margriet kanaal, Koevordermeer,
Uitwellingerga

DAGDEEL | 3 UREN
‘Impressie Friese meren’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Zoutepoel,
Goingarijpster poelen, Prinses Margriet kanaal

AVOND | 4 UREN
‘Ervaar de avond’
Sneek, Houkesloot, Prinses Margriet kanaal, Witte en
Zwarte Brekken, Sneekermeer, Zoutepoel,
Goingarijpster poelen

‘Rondje Langweer’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Noorder oudeweg,
Langweerderwielen, Oudhof, Prinses Margriet kanaal

‘Rondje meren’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Zoutepoel,
Goingarijpster poelen, sluis Terhorne, Prinses
Margriet kanaal

DAGDEEL | 4 UREN
‘Rondje Terhorne’
Sneek, Houkesloot, Sneekermeer, Terkapelsterpoelen,
Terhorne, sluis Terhorne

•
•

‘Langs de waterpoort’
Sneek, IJlst, Osingahuizen, Jeltesloot, Prinses Margriet
kanaal, Sneekermeer, Houkesloot
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In de maanden oktober t/m april kan er door beperkte
brugopeningstijden afgeweken moeten worden van de vooraf
overeengekomen vaarroutes.
De kapitein behoudt zich ten alle tijden het recht om bij meteorologisch
of nautisch onverantwoorde omstandigheden de vaartijden en/of route
te wijzigen of te annuleren.

SCHEEPSBAR
Aan boord vindt u een uitgebreide bar, voor frisdranken en
verschillende wijnen en bieren. Ook schenken wij binnen en buitenlandse gedestilleerd.

KOFFIE/THEE MENU’S

BIJ DE BORREL

U kunt kiezen uit een breed assortiment van vers gebak en koek
van de banketbakker. Enkele suggesties zijn:

Borrelhapjes I - € 6,00 p.p.

•
•
•
•
•
•

2 bitterballen, blokje kaas, Friese droge
worst, zoute stengels

• 2 keer koffie/thee & roomboter cake € 6,50 p.p.
• 2 keer koffie/thee & oranjekoek € 7,50 p.p.
• 2 keer koffie/thee & gesorteerd gebak € 8,00 p.p.
• 2 keer koffie/thee & slagroomgebak € 7,50 p.p.
• 2 keer koffie/thee & Petit fours € 7,75 p.p.
• 2 keer koffie/thee & appeltaart €7,25 p.p.

Borrelhapjes II - € 7,00 p.p.

3 x heerlijk koud hapje
(partje kaas, partje worst, komkommer,nootjes)
3 x warm hapje (assortiment van 8
verschillende gefrituurde hapjes)

Borrelhapjes III - € 7,50 p.p.

Andere wensen zijn uiteraard bespreekbaar en proberen wij tot
in de puntjes te verzorgen.

2x gefrituurde kaasstengels
Riperkrite kaas
Fuet worst
Borrelnootjes

SCHALEN
•
•
•

Schaal bitterballen 25 stuks €15,00 p.p.
Schaal bittergarnituur 25 stuks €16,00 p.p.
Schaal kaasstengels 25 stuks €15,75 p.p.
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KOMBUIS

LUNCH BUFFET
€ 22,50 p.p.

Verschillende luxe broodjes* (2 p.p.) met oude kaas, zalm,
rosbief, brie, rauwe ham, kip kerrie, 2 x koffie, thee of melk

SNACK ARRANGEMENT
€ 12,00 p.p.

Fries suikerbrood met roomboter

Groentensoep, patat met fritesaus, kroket of frikandel,
appelmoes, ijs met slagroom

(*broodjes worden gehalveerd zodat er meer keuze per
persoon is)

CAPTAINS LUNCH

Eventueel uit te breiden met:
Broodje gehaktbal € 3,50

€ 13,50 p.p.

FRIESE KOFFIETAFEL BUFFET

Groentesoep, broodje kaas, broodje kroket, 2 x koffie,
thee of melk

€ 23,00 p.p.

Groentesoep, suikerbrood, krentenbrood, wit en bruin brood,
roggebrood, kadetjes (wit en bruin), beschuit, roomboter,
belegen- en komijnekaas, kipfilet, slagersachterham,
cervelaat, jam, 2 x koffie, thee of melk

BROODJES LUNCH
€ 16,00 p.p.

Groentesoep, suikerbrood, wit kadetje
slagersachterham, bruin kadetje kaas, krentenbol,
2 x koffie, thee of melk

Eventueel uit te breiden met:
Rundvleeskroket € 1,95
Huzarensalade € 3,65
Vers fruit € 1,60

Eventueel uit te breiden met:
Rundvleeskroket € 1,95
Huzarensalade € 3,65
Vers fruit € 1,60
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KOMBUIS
BUFFETTEN
WATERPOORT BUFFET
€ 28,50 p.p.

Koud buffet
• Ambachtelijk rundvleessalade belegd met diverse vleeswaren
• Stokbroden
• Kruidenboter
• Tapenade
Warm buffet
• Huisgemaakte kipkerrie met diverse groente en chamignons
• Ambachtelijk gehaktballetjes in pindasaus
• Kipsaté
• Rijst
• Uit de oven gebakken roseval aardappelen
• Gemengde salade met rauwkost dressing

FRIES BUFFET
€ 30,50 p.p.

Koud buffet
• Ambachtelijk huzarensalade belegd met diverse vleeswaren
• Ambachtelijke zalmsalade belegd met diverse vissoorten
• Stokbroden
• Kruidenboter
• Tapenade
Warm buffet
• Huisgemaakte runderstoofpot met Friese kruidkoek
• Kippendijen onwikkeld met gerookt spek
• Varkensvlees in zigeunersaus
• Aardappelpuree
• Sperziebonen met spekjes
• Uit de oven gebakken roseval aardappelen
• Gemengde salade met rauwkost en dressing
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KOMBUIS

CHINEES INDISCH BUFFET A

TAPAS BUFFET

€ 30,50 p.p.

€ 31,50 p.p.

Nasi, bami, babi pangang, foe yong hai (omelet), panang
mu (gebakken kipfilet met zoete paprika saus), gesneden
biefstuk met sjalotjes, tjap tjoy (groentenmix), kip met
roedjaksaus, pisang goreng (gebakken banaan), mini
loempia’s, kroepoek, saté

Koud buffet

Caprese salade van tomaat mozzarella en tomaat
met pestodressing, olijven met zongedroogde
tomaten, gerookte zalm met limoendressing,
gerookt makreel, manchego kaas, diverse spaanse
ham en salami soorten, diverse broden, kruidenboter, tapenades en pesto

CHINEES INDISCH BUFFET B
€ 33,00 p.p.

Warm buffet

Gekruide varkenshaasstukjes met pepersaus,
gemarineerde zalm omwikkeld met serranoham,
kippendijen onwikkeld met ambachtelijk gerookt
spek, gehaktballetjes in basilicum tomatensaus,
uit de oven gebakken roseval aardappelen met o.a.
tijm en knoflook, gemengde salade met rauwkost

Nasi, bami, mihoen goreng, babi pangang, foe yong hai
(omelet), panang mu (gebakken kipfilet met zoete paprika
saus), gesneden biefstuk met sjalotjes,
tjap tjoy (groentenmix), kip met roedjaksaus, tijuw yim kai
(gebakken kip met taugé, scherp) pisang goreng (gebakken
banaan), mini loempia’s, kroepoek, saté
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KOMBUIS
DINERS
STAMPPOT BUFFET

Stamppot (keuze uit 5 stamppotten) € 23,25 p.p.
• Zuurkool
• Boerenkool
• Hutspot
• Rode bieten
• Hete bliksem
Bereid met ambachtelijk gerookt spek, spek apart is mogelijk (vegetarisch)
Vlees
Ambachtelijke gehaktbal, rookworst, jus
Toebehoren
Zilveruitjes, Augurk, Mosterd

DELUXE GEHAKTBAL MENU
€ 23,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•

Ambachtelijke gehaktbal met jus
Gekookte aardappelen
Uit de oven gebakken, gekruide
roseval aardappel
Worteltjes met tijm
Boontjes
Frisse gemengde salade met
rauwkost en dressing
Appelmoes

PASTA BUFFET
€ 26,00 p.p.

Koud:
Stokbrood, kruidenboter, pesto
Warm:
• Huisgemaakte lasagne bolognaise met
gehakt en diverse groente,
• penne carbonara met diverse groente, ham
en gerookt spek,
• fusilli met courgette ,aubergine, rode ui en
pestoroomsaus
• Caprese salade met mozzarella, tomaat en
pesto dressing

ULTRA KIP MENU
€ 27,50 p.p.

Groentensoep, kipfilet omwikkeld met gerookt
spek, uit de oven gebakken gekruide roseval
aardappel, worteltjes met tijm, boontjes,
gemengde salade met rauwkost en dressing,
appelmoes, rabarber, ijs met slagroom

CAPTAINS DINNER
€ 24,00 p.p.

ULTRA VARKENSROLLADE MENU

Warm buffet
Kapucijners, bruine bonen, gebakken ui, gebakken champignons, gehaktbal in jus, gemarineerde speklap, braadworst

€ 29,50 p.p.

Groentensoep, varkens rollade met
champignonsaus, uit de oven gebakken gekruide
roseval aardappel, worteltjes met tijm, boontjes,
gemengde salade met rauwkost en dressing,
appelmoes, rabarber, ijs met slagroom

Bijgerechten
Zilveruitjes, augurk, piccalilly, mosterd
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KOMBUIS
NAGERECHTEN

VIENNETTA

SORBET

€ 4,00 p.p.

€ 5,00 p.p.

1 persoons boomstammetje bestaande uit
vanille ijs met krokante chocolade

Vanille ijs met vruchtjes en slagroom

DAME BLANCHE

SORBET TOERIST VI

Vanille ijs met warme chocoladesaus

Vanille ijs met advocaat, vruchtjes en slagroom

€ 5,50 p.p.

€ 6,50 p.p.

NAGERECHTEN BUFFET
€ 16,00 p.p.

Diverse ijssoorten, tiramisu, omelet
Sibérienne, chocolademoes, slagroom

Wij hebben veel zorg en aandacht besteed aan de selectie van de cateraars. Daardoor zijn wij in staat u een kwalitatief
uitstekend en gevarieerd aanbod te bieden. Of u nu kiest voor een buffet of diner, alles is met veel zorg en aandacht
bereidt.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon.
Buffet tot max. 140 personen.
Diner tot max. 160 personen.
Andere wensen zijn uiteraard bespreekbaar en proberen wij tot in de puntjes te verzorgen. Natuurlijk houden wij graag
rekening met uw eventuele dieetwensen.
Allergenen en diëten
In onze keuken worden zaden, noten, melkproducten en vele andere allergenen verwerkt. Indien bij het bestellen van een
buffet of product van ons een dieet of allergeen wordt vermeld, dan zullen wij hier rekening mee houden. Ondanks dat er
zorgvuldig wordt gewerkt is het altijd mogelijk dat er nog sporen aanwezig zijn.
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ARRANGEMENTEN
Het is de afgelopen jaren gebleken dat als we de gasten een uitgebreid arrangement aanbieden er de meeste animo is
om mee te gaan. De mensen willen graag erg verwend worden als ze een dagje uit gaan.
Natuurlijk zijn er nog vele andere mogelijkheden.
Graag horen wij uw wensen!

WATERPOORT ARRANGEMENT
€ 57,50 p.p.

3,5 uur varen over de Friese meren
Waterpoort buffet
Vrij drinken (Hollands assortiment)
Dit arrangement is inclusief boothuur

SENIOREN DAGARRANGEMENT
€ 23,00 p.p.

SENIOREN DAGARRANGEMENT
DE LUXE

2 koffie met cake
1 consumptie
Captains lunch
ijsje
2 thee met koek

2 koffie met oranjekoek
1 consumptie met warm hapje
soep, 2 broodjes, krentenbol, melk
1 consumptie met warm hapje
2 thee met bonbon

Dit arrangement is voor de invulling van de dag en staat
los van de huurprijs van de boot.

Dit arrangement is voor de invulling van de dag en staat
los van de huurprijs van de boot.

Boothuur halve dag: € 750,00

Boothuur halve dag: € 750,00

€ 25,00 p.p.
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ARRANGEMENTEN

ARRANGEMENT “ALLE HENS AAN DEK”
€ 34,50 p.p.

Ontvangst

15.00 uur

2 koffie/ thee met cake
1 consumptie naar keuze
(geen buitenlands gedestilleerd)
3 gangen diner bestaande uit:
Soep
Varkensfiletlapje, 2 warmte groenten, gebakken krieltjes, appelmoes
IJs met slagroom
1 thee met bonbon

16.00 uur

1 koffie met koek

16.30 uur

afmeren aan de kade

17.00 uur

terugreis naar huis kan beginnen

12.30 uur

Dit arrangement is voor de invulling van de dag en staat los van de huurprijs van de boot.
Boothuur hele dag: € 925,00

ARRANGEMENT “TROSSEN LOS”
€ 37,50 p.p.

Ontvangst

2 koffie/ thee met cake
1 consumptie naar keuze
(geen buitenlands gedestilleerd)

12.30 uur

3 gangen diner bestaande uit:
Soep
Varkensfiletlapje, 2 warmte groenten, gebakken krieltjes, gekookte
aardappelen, rabarber, sla, appelmoes
IJs met slagroom

15.00 uur

1 thee met bonbon

16.00 uur

2 koffie met koek

16.30 uur

afmeren aan de kade

17.00 uur

terugreis naar huis kan beginnen

Dit arrangement is voor de invulling van de dag en staat los van de huurprijs van de boot.
Boothuur hele dag: € 925,00
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TROUWEN
AAN BOORD
UW JA-WOORD AAN BOORD!
Stap letterlijk het huwelijksbootje in.
De ‘Toerist VI’ is officieel “Huize der Gemeente” voor de
gemeente Sûdwest Fryslân.
U kunt de huwelijksplechtigheid door een ambtenaar van de burgerlijke stand laten voltrekken op wateren welke binnen
de gemeentegrenzen van de gemeente Sûdwest Fryslân vallen. De ‘Toerist VI’ kan vertrekken vanuit de door u gewenste
plaats in Friesland, waarna koers gezet wordt naar de wateren van de gemeente Sûdwest Fryslân.
Op de plek van uw keuze zal het huwelijk worden voltrokken.
Na de huwelijksvoltrekking zal de ambtenaar van de burgerlijke stand van boord gaan en kunt u samen met uw gasten
het geluk vieren.

VOLTREK UW HUWELIJK
•
•
•
•
•
•
•

met uitzicht op de waterpoort in Sneek
op het Slotermeer
op het Heegermeer
op de Witte Brekken
op het Sneekermeer
met uitzicht op molen “De Rat” in IJlst
op een locatie naar keuze

NIEUWSGIERIG NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
Heeft u trouwplannen en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden
om te trouwen aan boord van de ‘Toerist VI’? Wij nodigen u van harte
uit om de trouwlocatie te bezichtigen om zo een indruk te krijgen
van de vele mogelijkheden die het schip kan bieden voor uw
trouwdag.

14

SCHIP AHOY!

Een dag of een paar uurtjes op het water is een feest voor iedereen.
Om dit feest helemaal compleet te maken schenken wij extra aandacht aan de “ketelbinkies” aan boord.

VEILIGHEID EN VOORZIENINGEN

Het achterdek van de ‘Toerist VI’ is voorzien van een hoge reling waardoor kinderen op een veilige manier van het
uitzicht kunnen genieten. Voor kinderen zonder zwemdiploma hebben wij een zwemvest klaar-liggen.
Eén van de toiletten beschikt over een baby verschoon ruimte. Een magnetron is aanwezig om indien nodig
babyvoeding op te warmen.
Uiteraard zijn er kleurpotloden, kleurplaten en een TV/DVD aanwezig voor extra vermaak aan boord.

UIT DE KOMBUIS
Tosti kaas - € 3,25

Ketelbinkies menu - €12,50

Tosti ham/kaas - € 3,50

Patat, kroket, frikandel, kipnuggets of hamburger, saus naar
keuze, figuren beker in een leuke kartonnen doos + kadootje!

Poffertjes menu - € 8,50

Figuren ijsbeker - €5,00

Poffertjes, roomboter, poedersuiker, stroop, figuren ijssbeker

gevuld met vanille ijs en slagroom
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SINDS 1940
THUIS OP
HET WATER

MENNO VAN DER WERF
4E GENERATIE

RONDVAARTBEDRIJF M. VAN DER WERF
MENNO & ESTHER VAN DER WERF

1e Oosterkade 3
8605 AA Sneek
T. 0515 - 415 379
info@rondvaartvanderwerf.nl

www.rondvaartsneek.nl

