
PRIJSLIJST REDBAD 2018 

 

 

Boothuur: -dagtocht ma-vr (7 uren ) -€ 520.00 

 -dagtocht za+zo (7 uren) -€ 580.00 

 -dagdeeltocht ma-vr (4 uren) -€ 430.00 

 -dagdeeltocht za+zo (4 uren) -€ 490.00 

 -korte tocht (alleen ma-vr, minimaal 2 uur) -€ 140.00 per uur 

 

 *indien U niet vanaf onze vaste afvaartplaats wilt vertrekken wordt €80.00 per uur berekend voor de extra vaartijd die 

dit oplevert (bv. uit Sneek -1 uur heen en 1 uur terug varen- kost €160.00 extra). 

*als U met passagiers langer wilt varen dan bovengenoemde tijden, dan kost dit €90.00 per uur extra bij een dag- of 

dagdeeltocht. 

 

Dranken: -koffie € 2.00 (v.a. 10 stuks, losse verkoop € 2.20) 

 -thee € 2.00 (v.a. 10 stuks, losse verkoop € 2.20) 

 -melk € 2.00 

 -frisdranken € 2.20 

 -chocomel, fristi € 2.20  

 -pils € 2.30 

 -flesje pils € 2.80 

 -gedistilleerd € 2.80 

 -advocaat € 2.80 

 -wijn (wit, rood, rosé) € 3.00 

 -port,sherry, vermouth € 3.00 

 -buitenlands gedist. € 4.00 

 

Diversen: -plak roombotercake*   € 1.20 

 -gevulde koek*   € 1.50 

 -oranjekoek*  € 2.00 

 -gesorteerd gebak*  € 2.40 

 -groentesoep  € 3.80 per kop 

 -nootjes (pinda’s, zoutjes, div. nootjes, enz.)  € 1.20 p.p. 

 -borrelhapje (div. kaas- en worstsoorten, ca. 10 stuks p.p.) € 5.00 p.p. 

 -borrelhapje (idem + haring met roggebrood) € 6.00 p.p. 

 -belegde broodjes vleeswaren/kaas* € 2.00 per stuk 

 -belegde broodjes zalm/rosbief* € 2.60 per stuk 

 -krentenbol   € 1.80 

 -plakje suikerbrood* met roomboter € 1.30 

 -divers fruit  € 1.00 per stuk 

 -lunch (broodje vleeswaren, broodje kaas, krentenbol,  

  kop groentesoep met 1x koffie, thee, melk ﾟ, karnemelk ﾟ) € 11.00 p.p. 

 -fries brood buffet**  € 15.50 p.p.  

 -koud-warm buffet**                                          v.a. € 18.50 p.p.  

 -stamppot buffet/captains diner**                                       v.a.  € 15.00 p.p. 

 -indonesisch buffet**  € 23.00 p.p.  

 

* van de warme bakker.              ** zie buffetlijsten.             ﾟ op verzoek. 

 

!drankjes zijn standaard aan boord, het overige moet van te voren worden besteld! 



 


