
GROEPSARRANGEMENTEN 2022

STROMMA



2

ZIE HIER DE FILM OVER STROMMA 

WIJ ZIJN STROMMA NEDERLAND

OVER STROMMA AGENDA VLOOT  ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN | VARENDE FEESTLOCATIE | SALONBOOT | SLOEPEN | WATERFIETSEN | EXTRA’S

2

Bij Stromma Nederland kennen we Amsterdam als geen ander. Elke gracht, iedere brug is 

voor ons bekend terrein. Varen, dat is waar het om draait, of het nu per sloep, salonboot, 

evenementenschip of waterfiets is. Dankzij ons brede aanbod beleven jaarlijks 1,5 miljoen 

gasten Amsterdam op haar allermooist: vanaf het water! 

Onze vloot vaart al ruim dertig jaar door de stad en heeft voor elk wat wils. Onbekende 

grachtjes verkennen per salonboot, een grachtentransfer om vervoer met sightseeing 

te combineren of teambuilding op de waterfiets – bij ons kan het. Wij zijn onderdeel van 

de internationale Stromma Group, die al 200 jaar actief is in scheepvaart en toerisme met 

vestigingen in achttien steden in zes landen. Onze merken Stromma, Canal Tours Amsterdam, 

Canal Tours Utrecht, Hop on - Hop Off en Amsterdam Excursions zijn zichtbaar in de stad. 

Als marktleider op de grachten werken we met passie voor de stad, oog voor innovatie en 

liefde voor duurzaamheid. Zo bieden we bedrijven, families en iedereen die iets te vieren 

heeft een onvergetelijke ervaring met een goed gevoel. 
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WIJ ZIJN STROMMA

Bij Stromma kennen we Amsterdam als geen ander. Elke gracht, iedere brug is voor 
ons bekend terrein. Varen, dat is waar het om draait, of het nu per sloep, salonboot, 
evenementenschip of waterfiets is. Dankzij ons brede aanbod beleven jaarlijks 1,5 miljoen 
gasten Amsterdam op haar allermooist: vanaf het water! 

Onze vloot heeft voor elk wat wils. Onbekende grachtjes verkennen per salonboot, een 
grachtentransfer om vervoer met sightseeing te combineren of teambuilding op de waterfiets 
– bij ons kan het. Wij zijn onderdeel van de internationale Stromma Group, die al meer dan 
200 jaar actief is in scheepvaart en toerisme met vestigingen in achttien steden in zes landen. 
Onze merken Stromma, Canal Tours Amsterdam, Canal Tours Utrecht, Hop on - Hop Off en 
Amsterdam Excursions zijn zichtbaar in de stad. Als marktleider op de grachten werken we 
met passie voor de stad, oog voor innovatie en liefde voor duurzaamheid. Zo bieden we 
bedrijven, families en iedereen die iets te vieren heeft een onvergetelijke ervaring. 

DUURZAAM
Wij houden van 
Amsterdam en daarom 
werken we zo duurzaam 
mogelijk. 

Stromma streeft voortdurend naar 
een groene en stille vloot. Zo zal onze 
volledige vloot in 2025  elektrisch 
zijn. Sinds 2012 worden wij met de 
Gouden Green Key award beloond, 
het hoogste internationale keurmerk 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK

ZIE HIER DE FILM OVER STROMMA

https://youtu.be/eCAOFHNz4IQ
https://youtu.be/eCAOFHNz4IQ
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GASTHEER VAN DE STAD

Een boottocht is perfect te combineren met een bezoek aan 

A’DAM LOOKOUT, het Rijksmuseum of Artis. En met onze Party 

extra’s wordt het aan boord extra gezellig met een hapje en een 

drankje, een gids of live muziek. Bij ons is niet alleen de 

bestemming, maar ook de route er naartoe een hoogtepunt.

OP MAAT
Informele borrels met klanten, vergaderingen aan boord, of 

een modeshow: Stromma heeft voor elk idee een passend 

schip. Op basis van specifieke wensen maken we een 

programma op maat dat naadloos aansluit bij uw bedrijf, merk 

of familie. Ook voor boottransfers van en naar congreslocaties 

biedt onze vloot uiteenlopende mogelijkheden voor 

gezelschappen tot wel 1000 personen. Inspiratie opdoen? 

Onze ervaren medewerkers denken graag mee! Het salesteam  

is tijdens kantooruren bereikbaar op 020 217 0500 en via  

sales@stromma.nl om de mogelijkheden te bespreken.

In Amsterdam is het water nooit ver weg en daar willen we u maximaal van laten genieten. Als gastheer van de stad zetten we ons 

met een team van enthousiaste medewerkers in om onvergetelijke ervaringen te bieden in Amsterdam. Dit doen we door het 

aanbieden van rondvaarten door de grachtengordel en tal van arrangementen aan boord van onze schepen. We werken samen met 

lokale attracties die dankzij het uitgestrekte netwerk van grachten uitstekend bereikbaar zijn via het water. Ook organiseren we 
excursies en streven wij er altijd naar om onze gasten #MemoriesForLife mee te geven. 
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GASTVRIJ IN DE STAD 

In Amsterdam is het water nooit ver weg en daar willen we u maximaal van laten genieten. Wij zetten ons met een team van 
enthousiaste collega’s in om onvergetelijke ervaringen te bieden in Amsterdam. Dit doen we door het aanbieden van rondvaarten  
door de grachtengordel en tal van arrangementen aan boord van onze schepen. We werken samen met lokale attracties die dankzij  
het uitgestrekte netwerk van grachten uitstekend bereikbaar zijn via het water. Ook organiseren we excursies en streven wij er altijd 
naar om onze gasten #MemoriesForLife mee te geven.

Een boottocht is perfect te combineren met een bezoek aan het 
Rijksmuseum, Artis of een van Amsterdams andere topattracties. 
Met onze arrangementen wordt het aan boord extra gezellig onder 
het genot van een hapje en een drankje, een gids of live muziek. 
Bij Stromma zijn zowel de bestemming, als de route ernaartoe een 
hoogtepunt.

OP MAAT
Informele borrels met klanten, vergaderingen aan boord, of
een modeshow: Stromma heeft voor elk idee een passend
schip. Op basis van specifieke wensen maken we een
programma op maat dat naadloos aansluit bij uw bedrijf, merk
of familie. Ook voor boottransfers van en naar congreslocaties
biedt onze vloot uiteenlopende mogelijkheden voor
gezelschappen tot wel 1000 personen. Inspiratie opdoen?

Onze medewerkers denken graag mee! Het salesteam
is tijdens kantooruren bereikbaar op 020 217 0500 en via  
sales@stromma.nl om de mogelijkheden te bespreken.

ANDERE FOTO

ANDERE FOTO
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KENNIS VAN DE STAD
Juist de combinatie van tastbare geschiedenis in de vorm van grachten, bruggen 

en pakhuizen met futuristische gebouwen, immense cruiseschepen en gloednieuwe 

hotspots maken Amsterdam tot een stad vol verhalen. Onze gidsen vertellen ze graag. 

Ze weten alles over de historie van de stad – van het beruchte wallengebied tot de 

prestigieuze Gouden Bocht op de Herengracht – maar ook over de moderne architectuur 

en de laatste ontwikkelingen op en om het IJ. Beleef hoogtepunten als de Magere Brug, 

eeuwenoude gevelstenen, traditionele hijsbalken, kerken en woonboten eens vanaf 

grachtenperspectief. Want Amsterdam is mooi, maar vanaf het water is ze toch echt het 

allermooist!

AMSTERDAM VANAF HET WATER

Grachten vol historie, moderne architectuur aan het IJ – in Amsterdam staat water 

centraal. Dat was al zo in de tijd dat VOC-schepen hier het ruime sop kozen en dan 

geldt vandaag de dag, waarop EYE filmmuseum als een ruimteschip aan de IJ-oever 

ligt, nog steeds. Wie de stad echt wil beleven, moet het water op. 
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AMSTERDAM VANAF HET WATER

Grachten vol historie, moderne architectuur aan het IJ – in Amsterdam staat water
centraal. Dat was al zo in de tijd dat VOC-schepen hier het ruime sop kozen en dat
geldt vandaag de dag nog steeds. Wie de stad echt wil beleven, moet het water op.

KENNIS VAN DE STAD
Juist de combinatie van tastbare geschiedenis in de vorm van grachten, bruggen
en pakhuizen met futuristische gebouwen, immense cruiseschepen en gloednieuwe
hotspots maken Amsterdam tot een stad vol verhalen. Onze gidsen vertellen ze graag.
Ze weten alles over de historische stad, van de beruchte wallengebied tot de prestigieuze 
Gouden Bocht. Ze vertellen u net zo graag over moderne architectuur en de laatste 
ontwikkelingen op en om het IJ. Beleef hoogtepunten als de Magere Brug,
eeuwenoude gevelstenen, traditionele hijsbalken, kerken en woonboten eens vanaf
grachtenperspectief. Amsterdam is vanaf het water toch echt het allermooist!

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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AMSTERDAM in 2022

Amsterdam heeft ontzettend veel 

te bieden – als bruisende stad en als 

evenementenlocatie. Ook dit jaar staat 

er weer heel wat op de planning en daar 

doen wij nog even een schepje bovenop. 

Al deze spectaculaire events zijn met 

ons namelijk vanaf het water te beleven. 

Leuk als bedrijfsuitje, voor een dag met 

de hele familie of in combinatie met het 

bezoeken van een congres in de RAI of 

Beurs van Berlage. 

PRIDE AMSTERDAM
30 juli - 7 augustus 2022

Misschien wel het meest opwindende 

feestje van de stad, met de 

wereldberoemde botenparade die de 

grachten in regenboogkleuren tooit. Wij 

verzorgen privéschepen die fungeren 

als persoonlijke tribunes vlakbij de 

sensationele parade. 

GRACHTENFESTIVAL
12 - 21 augustus 2022

Het grootste klassieke muziekfestival van 

Nederland met live optredens op en rond 

de grachten. Vanaf onze salonboot is het 

altijd genieten op de eerste rang, 

uiteraard compleet verzorgd met heerlijke 

hapjes en drankjes. 

AMSTERDAM CITY SWIM
28 augustus 2022

Ieder najaar springen duizenden mensen 

de gracht in om twee kilometer te 

zwemmen voor Stichting ALS. Moedig 

zwemmers aan vanaf het water en geniet 

zo van dichtbij van een sportieve dag vol 

topprestaties.

AMSTERDAM DANCE EVENT
19 – 23 oktober 2022

5 dagen, 80 locaties en 2.000 DJ’s – 

tijdens Amsterdam Dance Event draait 

alles in de stad om elektronische beats. 

Dansen op de grachten? Het kan. Op 

aanvraag verzorgen wij een (silent) disco 

met live DJ aan boord; de perfecte ADE-

ervaring op het water!

SINTERKLAAS INTOCHT 
13 november 2022

De stoomboot van Sinterklaas begeleiden 

als hij Amsterdam in vaart, wie wil dat 

nou niet? Wij bieden een origineel uitje 

met de allerkleinsten. Vaar in een 

privéboot de Sint tegemoet, zo bent u 

onderdeel van de intocht in de mooiste 

stad van het land. Aan boord wordt het 

een feestje, compleet met pepernoten en 

speculaas. En dan ’s avonds thuis 

natuurlijk niet vergeten de schoen te 

zetten! 

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
1 december 2022 – 22 januari 2023

In de donkerste maanden staat 

Amsterdam in de spotlights. Amsterdam 

Light Festival verlicht met spectaculaire 

kunstwerken op sprookjesachtige wijze 

de grachten. Vaar met ons mee langs de 

lichtkunstwerken en beleef de water 

expositie eersterangs.

KRIJG EEN IMPRESSIE
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AMSTERDAM IN 2022

Amsterdam heeft eindeloos veel
te bieden – als bruisende stad en als
evenementenlocatie. Ook dit jaar staat
er weer heel wat op de planning en daar
doen wij nog even een schepje bovenop.
Deze spectaculaire events zijn met
Stromma namelijk vanaf het water te 
beleven. Leuk als bedrijfsuitje, voor een 
dag met de hele familie of in combinatie 
met het bezoeken van een congres.

PRIDE AMSTERDAM
30 juli - 7 augustus 2022
Misschien wel het meest opwindende
feestje van de stad, met de
wereldberoemde botenparade die de
grachten in regenboogkleuren tooit. Wij
verzorgen privéschepen die fungeren
als persoonlijke tribunes vlakbij de
sensationele parade.

GRACHTENFESTIVAL
12 - 21 augustus 2022
Het grootste klassieke muziekfestival van
Nederland met live optredens op en rond
de grachten. Vanaf onze salonboot is het
altijd genieten op de eerste rang,
uiteraard compleet verzorgd met heerlijke
hapjes en drankjes.

AMSTERDAM CITY SWIM
28 augustus 2022
Ieder najaar springen duizenden mensen
de gracht in om twee kilometer te
zwemmen voor Stichting ALS. Moedig
zwemmers aan vanaf het water en geniet
zo van dichtbij van een sportieve dag vol
topprestaties.

AMSTERDAM DANCE EVENT
19 – 23 oktober 2022
5 dagen, 80 locaties en 2.000 DJ’s –
tijdens Amsterdam Dance Event draait
alles in de stad om elektronische beats.
Dansen op de grachten? Het kan. Op
aanvraag verzorgen wij een (silent) disco
met live DJ aan boord; de perfecte ADE-
ervaring op het water!

SINTERKLAAS INTOCHT
13 november 2022
De stoomboot van Sinterklaas begeleiden
als hij Amsterdam in vaart. Wie wil dat
nou niet? Wij bieden een origineel uitje
met de allerkleinsten. Vaar in een
privéboot de Sint tegemoet, zo bent u
onderdeel van de intocht in de mooiste
stad van het land. Aan boord wordt het
een feestje, compleet met pepernoten en
speculaas. Dan ’s avonds thuis natuurlijk 
niet vergeten de schoen te zetten!

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
1 december 2022 – 22 januari 2023
In de donkerste maanden staat
Amsterdam in de spotlights. Amsterdam
Light Festival verlicht met spectaculaire
kunstwerken op sprookjesachtige wijze
de grachten. Vaar met ons mee langs de
lichtkunstwerken en beleef de water
expositie eersterangs.
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Vanaf het water genieten van Amsterdam kan bij Stromma Nederland met groepen van 255 tot 1.000 personen. Veel van onze 

eventschepen hebben een flexibel interieur, waardoor ze even geschikt zijn voor een informeel uitje met dertig zakenrelaties als 

voor een groot feest met honderden mensen. Gasten genieten van het steeds veranderende uitzicht op Amsterdam, terwijl onze 

kundige gids vertelt over alles wat er te zien en te beleven valt. Op- en afstappen kan uiteraard op onze steigers of met toeslag op 

een plek naar keuze binnen de grachtengordel.

TRANSFERS
Op zoek naar vervoer naar de 

binnenstad vanaf een congres- of 

eventlocatie? Onze eventschepen 

bieden ontspannen transfers via het 

water met alle voordelen van dien: 

snel, filevrij en met het beste uitzicht. 

Zo wordt vervoer van A naar B 

gecombineerd met sightseeing. 

FACILITEITEN AAN BOORD
• vast of flexibel interieur

• schuifdak en/of
schuiframen

• verwarming

• toilet

• microfoon en audio/muziek

BOOTHUUR
• ¤ 275,00 per uur voor boten tot

55 personen (minimaal 2 uur)

•  ¤ 325,00 per uur voor boten vanaf 55

personen tot maximaal 84 personen

(minimaal 2 uur)

ONZE GROEPSARRANGEMENTEN OP 
EVENTSCHEPEN ZIJN INCLUSIEF

• boothuur

• bedienend personeel

• vanaf 30 personen

KIJK HIER VOOR ALLE 
ARRANGEMENTEN OP ONZE 
EVENTSCHEPEN >>>

6

OVER STROMMA AGENDA VLOOT  ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN | VARENDE FEESTLOCATIE | SALONBOOT | SLOEPEN | WATERFIETSEN | EXTRA’S

EVENTSCHEPEN

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief 
vermakelijkheidsretributie.

Vanaf het water genieten van Amsterdam kan bij Stromma met groepen van 30 tot 1.000 personen. ‘Veel van onze eventschepen 
hebben een flexibel interieur, waardoor ze op vele manieren ingezet kunnen worden. Van een informele indeling met een klein 
gezelschap tot een borrel of feest aan boord. Gasten genieten van het steeds veranderende uitzicht op Amsterdam, terwijl onze gids 
enthousiast vertelt over alles wat er te zien en te beleven valt. Op- en afstappen kan uiteraard op onze steigers of in overleg op een 
plek naar keuze binnen de grachtengordel.

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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voor een groot feest met honderden mensen. Gasten genieten van het steeds veranderende uitzicht op Amsterdam, terwijl onze 

kundige gids vertelt over alles wat er te zien en te beleven valt. Op- en afstappen kan uiteraard op onze steigers of met toeslag op 

een plek naar keuze binnen de grachtengordel.

TRANSFERS
Op zoek naar vervoer naar de 

binnenstad vanaf een congres- of 

eventlocatie? Onze eventschepen 

bieden ontspannen transfers via het 

water met alle voordelen van dien: 

snel, filevrij en met het beste uitzicht. 

Zo wordt vervoer van A naar B 

gecombineerd met sightseeing. 

FACILITEITEN AAN BOORD
• vast of flexibel interieur

• schuifdak en/of
schuiframen

• verwarming

• toilet

• microfoon en audio/muziek

BOOTHUUR
• ¤ 275,00 per uur voor boten tot

55 personen (minimaal 2 uur)

•  ¤ 325,00 per uur voor boten vanaf 55

personen tot maximaal 84 personen

(minimaal 2 uur)

ONZE GROEPSARRANGEMENTEN OP 
EVENTSCHEPEN ZIJN INCLUSIEF

• boothuur

• bedienend personeel

• vanaf 30 personen

KIJK HIER VOOR ALLE 
ARRANGEMENTEN OP ONZE 
EVENTSCHEPEN >>>

6
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SALONBOOT 

De romantische grachten, de eeuwenoude grachtenpandjes en een klassieke salonboot – het is even alsof de tijd heeft stilgestaan. 

Salonboot De Amstel is een exclusief schip uit 1920 dat het pittoreske plaatje van Amsterdam compleet maakt. 

Het is absoluut de beste keuze voor wie met een klein gezelschap het beste van de grachten wil bieden. Een romantisch diner 

voor twee, een zakelijke meeting of misschien zelfs een huwelijksaanzoek – De Amstel is er perfect geschikt voor. Deze varende 

beauty voorziet de grachten van een extra dosis stijl en allure. Het is één van de meest karakteristieke schepen van Amsterdam, 

met zowel binnen als buiten ruimte om stijlvol te genieten. De gastvrije schipper legt gasten maar wat graag in de watten op dit 

kleine, maar fijne schip.

FACILITEITEN AAN BOORD
• (open) achterdek

• verwarming

• toilet

• microfoon en audio/muziek

• elektrisch varen

BOOTHUUR
•  ¤ 250,00 per uur (minimaal 2 uur)

Tweede uur ¤ 200,00 (en alle daarop
volgende uren)

ONZE GROEPSARRANGEMENTEN 
OP SALONBOOT DE AMSTEL ZIJN 
INCLUSIEF

•  opstapplaats naar keuze binnen de

grachtengordel

• vanaf 2 tot 12 personen

KIJK HIER VOOR ALLE 
ARRANGEMENTEN OP ONZE 
SALONBOOT >>>

77
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SALONBOOT

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief 
vermakelijkheidsretributie.

De romantische grachten, de eeuwenoude grachtenpandjes en een klassieke salonboot – het is even alsof de tijd heeft stilgestaan.
Salonboot De Amstel is een exclusief schip uit 1920 dat het pittoreske plaatje van Amsterdam compleet maakt.
Het is absoluut de beste keuze voor wie met een klein gezelschap het beste van de grachten wil bieden. Een zakelijke gelegenheid, 
een romantisch diner voor twee of een onvergetelijk huwelijksaanzoek – De Amstel is er perfect voor. Deze varende beauty voorziet 
de grachten van een extra dosis stijl en allure. Het is één van de meest karakteristieke schepen van Amsterdam,
met zowel binnen als buiten ruimte om stijlvol te genieten. De gastvrije schipper legt gasten maar wat graag in de watten op dit
kleine, maar fijne schip.

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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Varen in een open sloep zorgt voor nog meer contact met de grachten. Door de elektrische aandrijving glijden ze fluisterstil door 

de grachten. Zo kan de schipper in alle rust vertellen over de omgeving tijdens een ontdekkingsreis door onbekende en soms 

uiterst smalle grachtjes. Het formaat maakt de sloepen niet alleen wendbaar, maar ook knus. Aan boord is het genieten van een 

uitgebreide borrel, een goed gesprek en de mooiste stukjes van de stad. Voor grotere gezelschappen bieden we de mogelijkheid 

meerdere sloepen in te zetten. 

FACILITEITEN AAN BOORD
•  mogelijkheid tot overkapping bij

slecht weer

• elektrisch varen

BOOTHUUR
•  ¤ 150,00 per uur voor sloepen tot

maximaal 12 personen (minimaal 2 uur)

•  ¤ 210,00 per uur voor sloepen van 13-

34 personen (minimaal 2 uur)

ONZE GROEPSARRANGEMENTEN 
OP DE SLOEPEN ZIJN INCLUSIEF

• Uw schipper is tevens uw gids

88
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SLOEPEN

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief 
vermakelijkheidsretributie.

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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88

OVER STROMMA AGENDA VLOOT  ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN | VARENDE FEESTLOCATIE | SALONBOOT | SLOEPEN | WATERFIETSEN | EXTRA’S

WATERFIETSEN

Een dag actief de Amsterdamse grachten op? Uw gezelschap verkent met de waterfiets in eigen tempo de stad en proeft zo zelf de 

sfeer op het water. Stromma heeft centraal gelegen steigers binnen de grachtengordel: u kunt bijvoorbeeld opstappen aan de voet 

van de Westerkerk of in de schaduw van het indrukwekkende Rijksmuseum. Zo combineert u een teamuitje met een bezoek aan 

één van de bezienswaardigheden die Amsterdam rijk is, ongeacht het seizoen. In Amsterdam (water)fietsen we gewoon het hele 

jaar door, dus ook in de winter! Wist u dat u de binnenstad van Utrecht ook met onze waterfietsen kunt ontdekken?

WATERFIETS INFO
•  maximaal 4 personen per waterfiets

• reservering voor groepen vanaf 12 tot

maximaal 320 personen

AMSTERDAM
• vanaf ¤ 25,00 per uur

• Keuze uit 4 locaties in het centrum van

Amsterdam

UTRECHT
• ¤ 25,00 per uur

inclusief reserveringskosten

• steiger in centrum Utrecht, Oudegracht

TIP 
PEDAL BOAT CITY RALLY
De absolute klassieker op de 
grachten. Tijdens deze quiz toeren 
teams door de 17e-eeuwse 
grachtengordel om getest te worden 
op kennis, met zowel serieuze als 
hilarische vragen.
1,5 uur | ¤ 40,00 per waterfiets

DE WERELDBEROEMDE 
waterfiets staat garant voor de meest 

actieve dag op de Amsterdamse 

grachten. 

99
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WATERFIETSEN

Alle prijzen zijn inclusief btw en inclusief 
vermakelijkheidsretributie.

EMISSIE VRIJ

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK

VANAF HET WATER GENIETEN
van Amsterdam met groepen van 30
tot 1.000 personen – het kan op onze
eventschepen. Een rondvaart,
transfer of aan-boord-meeting is
uitstekend te combineren met onze
arrangementen.
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ONTBIJT RONDVAART

Assortiment mini viennoiserie (2 p.p.)
Uw keuze bestaat uit: mini croissants, mini 
chocoladebroodjes en mini koffiebroodjes.

Assortiment van verse mini broodjes.
Uw beleg keuze bestaat uit: rosbief, 
kipfilet, ham, oude kaas, jonge kaas, jam en 
roomboter.

Wij serveren koffie, thee, jus d’orange en 
mineraalwater

1,5 uur | € 45,00 p.p.

KOFFIE & APPELTAART RONDVAART

Ambachtelijke appeltaart met slagroom.

Wij serveren koffie en thee.

1 uur | € 25,00 p.p.

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK

Alle prijzen zijn inclusief boothuur voor prive boot met 
bediening en btw en exclusief vermakelijkheidsretributie.
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BROODJES LUNCH RONDVAART
Voorgerecht
Soep, met seizoensingrediënten. 

Hoofdgerecht 
Pasta en pesto salade. 

Assortiment van mini bolletjes met kaas, 
vleeswaren en vegetarisch beleg, mini 
sandwiches met vis en vegetarisch beleg 
en seizoenswraps. 

Assortiment zoetigheden (2 items p.p.), 
mini brownies, mini donuts and apple 
crumble cubes.

Geserveerd op een etagière.

Wij serveren koffie, thee, jus d’orange en 
mineraalwater

1,5 uur | € 45,00

TIP
Wij schenken ook bier en wijn bij  
uw lunch.
€ 12,50 p.p.

TIP
Iets te vieren, vier het met bubbels.
Prosecco of Cava € 32,50 per fles  
(6 glazen per fles)
Champagne € 65,00 per fles  
(6 glazen per fles)

TIP
Gids
Terwijl u geniet van de lunch, vertelt de 
gids over alle bezienswaardigheden die 
aan u voorbij trekken.
€ 250,- per 4 uur

BALI LUNCH RONDVAART
Voorgerecht 
Gado Gado - Indonesische groentesalade 
van gemengde groenten met huisgemaakte 
pindasaus en een topping van emping 
crumble en gebakken sjalotten.

Hoofdgerecht
Rijsttafel Bali - Gebakken witte rijst met 
ayam besengeh (kipfilet in kruidige gele 
kokoscurry), daging rendang (licht pikante 
rundvleesstoof), sambal boontjes, sayur 
lodeh (gemengde groenten in kokosmelk) 
en een tempeh crumble.
Bijgerecht
Krupuk - Vers gebakken garnalen crackers
Vegetarische optie: Vers gebakken Cassave 
crackers.

Desert 
Spekkoek - Laagjescake gekruid met 
Nederlandse speculaaskruiden en 
kruidnagel.

Wij serveren mineraal water en frisdranken.

1,5 uur | € 52,50

ITALIAANSE LUNCH RONDVAART
Het menu wordt geserveerd met vers 
brood.

Voorgerecht
Insalata Mia - Seizoenssalade met kip, artisjok, 
olijven uit Sicilië, geitenkaas, cherrytomaten, 
huisgemaakte olijven vinaigrette en oregano. 

Hoofdgerecht 
Pasta Bellini - Verse ravioli gevuld met 
buffel mozzarella, geserveerd met een 
lichte paddenstoelen saus en besprenkeld 
met Parmazaanse kaas.

Desert
Torta al limone - Citroentaart met 
bosvruchten saus.

Wij serveren mineraalwater en frisdranken.

1,5 uur | € 52,50

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK

Alle prijzen zijn inclusief boothuur voor prive boot met 
bediening en btw en exclusief vermakelijkheidsretributie.
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Alle prijzen zijn inclusief boothuur voor prive boot met 
bediening en btw en exclusief vermakelijkheidsretributie.

BORREL AAN BOORD
De Amsterdamse grachten verkennen 
tijdens een ontspannen borrel aan boord 
doe je bij Stromma. Terwijl Amsterdam 
langzaam voorbijtrekt, aan boord genieten 
van een drankje en een hapje. Dé optimale 
grachtenervaring! 

Tijdens uw rondvaart serveren wij 
onbeperkt mineraalwater, frisdranken, bier 
en wijn. Als lekkere knabbel staan notenmix 
en kaasvlinders voor u klaar op tafel.

Arrangementen
1, 5 uur  |  € 32,50
2 uren  |  € 42,50
2,5 uren  |  € 52,50

ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN

BORREL AAN BOORD
Gezouten pinda’s, pikante mix en zoute 

sticks

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

1,5 uur | ¤ 30,47 p.p.

TIP: 
Plateau Keizersgracht | 30 hapjes  

¤ 81,75
•  Tumbler met gepaneerde gamba en

mango chutney

•  Spinazie omelet rolletje met vitello

tonato

•  Wafel met een huisgemaakte

zalmtartaar

• Bacon bakje met geroosterde groenten

•  Canapé met carpaccio, geschaafde

Parmezaan en pesto

Nog meer mogelijkheden? 

Kijk hier voor de uitgebreide hapjeslijst

BORREL DELUXE
Spiesje met mozzarella, serranoham en 

pesto

Spiesje met kriel, gerookte zalm en munt 

cacik

Spiesje met courgette, gerookte kalkoen, 

ricottacrème en wilde spinazie

Spiesje met geitenkaas en vijgenchutney

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

1,5 uur | ¤ 40,44 p.p.

SEIZOENSSPECIALS 
De zomerzon die schittert op het water 

tot een dik pak sneeuw en van de 

eerste bloesem tot de geel gekleurde 

herfstblaadjes die vallen – Amsterdam 

is in elk seizoen het mooist vanaf het 

water! Om gasten daar maximaal van te 

laten genieten, hebben wij vier heerlijke 

seizoensspecials: 

ASPERGE MENU 
- april tot en met juni

Voorgerecht

Aspergecrème met gerookte

zalmsnippers

Hoofdgerecht

Roergebakken witte asperges met 

kloosterham, gekookt scharreleitje en 

aardappelmousseline

Dessert

Fruit van het seizoen met een luchtige 

vanille hangop

ZOMER MENU 
- juli tot en met september

Voorgerecht

Gazpacho met salade van Hollandse

garnalen

Hoofdgerecht

Kipspies van Tante Door met zomerse 

salsa, gepofte aardappel en suikermaïs

Dessert

Aardbeien met rabarbercompote

• boerenkool met runderrookworst

• vergeten groenten met sukadelapjes

• zuurkool met spek

Dessert

Huisgemaakte appeltaart met slagroom

TIP: 
Entertainment

Een arrangement extra aankleden 

met bijvoorbeeld een gezellige quiz of 

livemuziek? Wij doen mee! 

Kijk bij Party Extra’s of vraag ons 

naar de mogelijkheden.

144
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Alle prijzen zijn inclusief BTW

Het wisselende menu wordt afgesloten 

met koffie en thee.

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

2 uur | ¤ 71,59 p.p.

WILD MENU 
- oktober tot en met december

Voorgerecht

Crostini’s met tapenade van

paddenstoelen, wildpaté met

cranberrycompote en rilette van makreel

Hoofdgerecht

Wildstoofschotel met rodekool en 

aardappelpuree

Dessert

Stoofpeertje met fair trade 

chocolademousse

STAMPPOT MENU
- januari tot en met maart

Voorgerecht

Erwtensoep

Hoofdgerecht

Drie traditionele winterse stamppotjes:

HAPJES ASSORTIMENT
Wilt u uw ‘borrel aan boord’ verder 
aankleden dan bieden wij u een veelzijdig 
assortiment aan hapjes. Onze hapjes 
worden per 30 stuks geserveerd op 
hapjesplanken. Het assortiment biedt u 
de vrijheid om (per plank) verschillende 
smaken te variëren en zo alle genodigden 
iets lekkers aan te kunnen bieden.

Uit ervaring rekenen wij met 4 hapjes per 
persoon per uur, dit geeft de volgende 
indicatie:
• 1,5 uur varen à 6 hapjes per persoon.
• 2 uren varen à 8 hapjes per persoon.
• 2,5 uren varen à 10 hapjes per persoon.

Indien er minder dan 6 hapjesplanken 
worden afgenomen is er een 
leveringstoeslag van € 10,- van toepassing.

HALAL HAPJES | € 105,00
Dadel met roomkaas, mini köfte, flat 
bread met hummus en gegrilde paprika, 
kipspiesjes.

AZIATISCHE HAPJES | € 75,00
Mini pokébowl met edamame pesto 
met zeewiersalade, radijs en miso room. 
Tempura van bloemkool met zwarte sesam 
en wasabi crunch. Tataki van kalf met 
zwarte bonen, dressing en papadum chips. 
Gua Boa, een mini stoombroodje met 
pulled jackfruit en vijf kruidenmix. Sushi 
omelet rolletje met warm gerookte zalm en 
miso crème.

RETRO HAPJES | € 66,00
Grote dadels gevuld met roomkaas en 
walnoot, grillworst uit de oven met een 
zilveruitje, Noord-Hollandse kaas op een 
prikker met een cornichon, Een klassiek 
gevuld eitje, boerenham met groen 
asperges.

MEDITERRAANSE HAPJES | € 66,00
Gevulde peppadew, chorizoworstjes, 
serranoham, champignons met pesto, 
albondigas in tomatensaus, breekbrood 
met aioli en tapenade.

INTERNATIONALE KAASPLANK | € 66,00
Brie, port salut, Roquefort, geitenkaas en 
garneringen.

VEGAN BITES | € 66,00
Pittige tofu sate met pinda dressing. 
Mini pokébowl met edamame pesto 
met zeewiersalade, radijs en miso room. 
Friteszak met bloemkool frites, yuzu mayo 
en wasabi crunch.

VEGANISTISCHE HAPJES | € 58,50
Polenta crostini met geroosterde 
paddenstoelen, crostini met hummus 
en gepoft tomaatje. Flat bread met 
geroosterde pompoen, rucola en 
cashewnoten.

GROENTE TORTILLAS | € 58,50
Groente tortillas met linzen spread en 
geroosterde zoete aardappel. Mozzarella, 
tomaat en ricotta pesto. Vitello tonato van 
langzaam gegaard kalfsvlees. Roomkaas 
en gerookte zalm. Pulled chicken tikka 
massala.

AMSTERDAMSE HAPJES | € 45,00
Grillworst, ossenworst, gekookte worst, 
oude kaas, jonge kaas, cornichon en Zaanse 
mosterd.

TIP
Veel van onze eventschepen hebben 
een flexibel interieur, waardoor ze zijn 
aan te passen aan de grootte en sfeer 
van uw evenement. Bent u op zoek naar 
maatwerk? Neem contact met ons op, 
wij denken graag met u mee over de 
mogelijkheden. U bereikt ons via  
sales@stromma.nl en via 020 517 0500.

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK
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Op zoek naar een ontspannen en laagdrempelig arrangement? Stromma’s Cheese 
& Wine cruise en Amsterdam Pizza Cruise bieden precies dat. Naast het ‘laid back’ 
gevoel dat typerend is voor deze cruises, zijn het ook qua prijs aantrekkelijke 
instaparrangementen.

CHEESE & WINE CRUISE
Kaas en wijn is net zo’n mooie combinatie 
als Amsterdam en haar grachten. Geniet 
van een lekker glas wijn, water, fris of bier 
en Hollandse kazen, terwijl jullie door het 
Amsterdamse werelderfgoed cruisen.

De Cheese & Wine cruise bestaat uit:
•  2 drankjes naar keuze (wijn, bier, 

frisdrank en mineraalwater).
• Notenmix en kaasvlinders op tafel.
• Kaasproeverij van Hollandse kazen.

1,5 uur | € 33,50

AMSTERDAMSE PIZZA CRUISE
Wie is er niet dol op pizza?! Tijdens uw 
rondvaart worden uw pizza’s vers aan 
boord bezorgd. Uw gasten eten hun 
pizza zoals pizza bedoeld is met de hand 
(bestek is beschikbaar) als een heerlijke 
maaltijdsnack. De Amsterdam Pizza 
Cruise is een arrangement dat zich al jaren 
bewijst als een toegankelijke, sympathieke 
en laagdrempelige manier om samen 
Amsterdam vanaf het water te ontdekken 
en brengt plezier voor jong en oud.

Het Amsterdam Pizza Cruise  
arrangement bestaat uit:
•  2 drankjes naar keuze (wijn, bier, 

frisdrank en mineraalwater).
• Notenmix en kaasvlinders op tafel.

Een pizza naar keuze uit de smaken:
• Californian veggie.
• Chilli chicken.
• Hawaii.
• Marherita.
• Pepperoni.

1,5 uur | € 33,50

TIP
Op- en afstappen kan uiteraard op 
onze steigers of in overleg op een plek 
naar keuze binnen de grachtengordel.’ 
Handig en leuk als afsluiter van een 
bijeenkomst of congres!

ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN

OVER STROMMA A’DAM 2022 VLOOT ARRANGEMENTEN EXTRA’S & MAATWERK

Alle prijzen zijn inclusief boothuur voor prive boot met 
bediening en btw en exclusief vermakelijkheidsretributie.
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INDONESISCHE RAMAH TAMAH
De VOC zorgde voor gouden tijden in 

Amsterdam, ook op culinair gebied. Tot 

op de dag van vandaag is het heerlijk 

gekruide eten uit ‘De Oost’ ongekend 

populair. Tegen wie onze echte 

Indonesische rijsttafel op de grachten 

boekt zeggen we alvast: selamat makan! 

Eet smakelijk! 

Voorgerecht

Kacang goreng - assortiment van 

oosterse crackers

Soto ayam - gekruide kippensoep

Hoofdgerecht

Nasi putih - geurige witte pandanrijst

Sate babi - gemarineerd en geroosterd 

varkensvlees met gekruide pindasaus

Daging rendang - pikant gestoofd 

rundvlees

Ayam ruyak - kipfilet in zacht gekruide 

Javaanse kokossaus

Tahu tempé taoco - tahu en tempé bereid 

met zwarte sojabonensaus

Sambal goreng boontjes - mild pikante 

boontjes

Sayur lodeh - gemengde groenten in 

kokosmelk

Acar ketimun - Javaanse 

komkommersalade in zoetzure saus

Sambal goreng kentang - mild pikante 

aardappelsticks

Serundeng - geroosterde kokos met 

pinda’s

Sambal bajak - gebakken sambal 

Dessert

Spekkoek - in laagjes gebakken gekruide 

cake

Afsluiter

Koffie en thee

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

2,5 uur | ¤ 71,87 p.p.

TIP: 
Verse kokosnoot

Verwelkom uw gasten aan boord met 

een verse kokosnoot en kom alvast in 

Indonesische sferen: ¤ 4,63 p.p.

Nog meer mogelijkheden? 

Kijk bij Party extra’s.

LA TRATTORIA
Kleine gerechtjes

Vitello tonnato - kalfsvlees met tonijnsaus 

en kappertjes uit Sicilië

Prosciutto di parma e melone - Parmaham 

met meloen

Caprese - buffelmozzarella met Italiaanse 

tomaatjes en basilicum

Verdure grilgliate - gegrilde courgette en 

aubergine aangemaakt met olijfolie en 

verse munt

Hoofdgerecht

Ravioli 4 formaggio - verse ravioli met een 

saus van vier soorten kaas

Lasagne classico - gegratineerde 

runderlasagne

* ugly groenten zijn vanwege hun afwijking in vorm, kleur of glans afgekeurd. De smaak is er echter niet 

minder om. Door te werken met deze groenten gaan wij voedselverspilling tegen.
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Stuzzichini op tafels

Bakjes met olijven, crackers, mortadella en 

Italiaanse kaas

Dessert

Torta Lamponi - frambozen kwarktaart 

met chocoladesaus

Afsluiter

Koffie en thee

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater

2 uur | ¤ 74,55 p.p.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Voor uw geheel verzorgde diner avond op de Amsterdamse grachten bieden wij u drie aantrekkelijke arrangementen.  
De Indonesische rijsttafel ‘Ramah Tamah’ biedt een pallet aan smaken uit de gordel van smaragd. Het Italiaanse diner menu  
‘La Trattoria’ neemt u mee op de hoogtepunten van de Italiaanse keuken. Het Mix & Match menu is een arrangement dat u de 
gelegenheid geeft om het menu af te stemmen op uw evenement.

INDONESISCHE RIJSTTAFEL RONDVAART
Geserveerd tijdens voor- en hoofdgerecht
Kacang goreng - assortiment van oosterse 
crackers

Voorgerecht
Soto ayam - gekruide Javaanse kippensoep 
in een bouillon van citroengras en 
salamblad

Hoofdgerechten
Nasi putih - geurige witte pandanrijst

Sate ayam met kacangsaus - gemarineerd 
kipdijfilet in gekruide huisgemaakte 
pindasaus

Daging rendang - pikant gestoofd 
rundvlees

Ayam besengeh - kipfilet in zacht gekruide 
Javaanse kokossaus

Tempeh kecap - gebakken tempeh 
geroerbakt in zoetig sojasaus

Sayur lodeh - gemengde groenten in 
kokosmelk

Sambal goreng boontjes - mild pikante 
boontjes

Acar ketimun - Javaanse 
komkommersalade in zoetzure saus

Serundeng - gebakken gekruide kokos met 
pinda

Sambal goreng kentang - gebakken 
gekruide aardappelsticks

Sambal bajak - gebakken sambal met uien

Nagerecht
Spekkoek - in laagjes gebakken gekruide 
Indonesische cake

Koffie & thee

Wij serveren onbeperkt mineraalwater, 
frisdranken, bier en wijn.

2 uren | € 80,00

ITALIAANSE DINER RONDVAART
Kleine antipasti voorgerechtjes
Caprese Napoli
Buffelmozzarella met cherrytomaatjes, 
rucola, verse basilicum en olijfoliedressing.

Vitello Tonnato
Dungesneden kalfsvlees overgoten met 
tonijnmayonaise en kappertjes uit Salina.

Melanze grigliate
Italiaanse gegrilde aubergine met verse 
munt.

Prosciutto Toscana
Traditionele Toscaanse ham.

Hoofdgerecht
Ravioli quattro formaggio
Verse ravioli met een saus van vier soorten 
kaas.
Lasagna classica
Runderlasagne, gegratineerd in de oven.
Beide worden geserveerd in dit gerecht.

Dessert
Tiramisu
Klassiek Italiaans dessert van lange vingers, 
mascarpone en espresso, bestrooid met 
cacaopoeder.

Koffie & thee

Wij serveren onbeperkt mineraalwater, 
frisdranken, bier en wijn.

2 uren | € 80,00

TIP
Verlengen?
Wilt u langer op de Amsterdamse 
grachten verblijven? Voor een 
evaluatie na een lange vergaderdag, 
om na te tafelen, voor een speech, de 
onvermijdelijke pub-quiz?  
Elke reden telt!  

U bereikt ons via sales@stromma.nl  
en via 020 517 0500.

ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN
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Het ideale diner stelt u zelf samen volgens de Mix & Match formule: u bepaalt voor uw 
gezelschap de beste smaakcombinaties. Elke combinatie van deze heerlijke gerechten  
zijn een genot voor uw zintuigen en ingrediënten voor een geslaagd evenement. 

MIX & MATCH DINER RONDVAART
Op tafel
Witte en volkoren mini bolletje met aoli  
en groente dip

Voorgerechten
Tataki van rund met piccalilly crème, 
Papadum en een dressing van zwarte 
bonen
of
Tabouleh van broccoli met een kimchi van 
seizoen groenten
of
Een frisse salade van avocado, meloen, 
Hollandse tomaat, komkommer geserveerd 
met lauw warme gamba’s en een 
korianderdressing (schaaldieren)
 
Tussengerechten 
Thaise pompoen soep met garnalen en 
fijn gesneden koreander en kokos creme 
(schaaldieren)
of
Verfijnde crème soep van ugly groenten, 
waaronder paprika en wortel
 
Hoofdgerechten 
Langzaam gegaarde kalfssucade met 
overheerlijke seizoensgroenten.
of
Vegetarisch lasagne, met geroosterde 
seizoensgroenten en ricotta pesto
of 
Taartje van gebakken zalm, saffraan risotto 
en gemarineerde courgette geserveerd met 
een kruidige witte wijnsaus (vis, melk)

 
Desserts
Oud Hollandse brood pudding met een 
chutney van rood fruit en een Panna cotta 
met VOC kruiden
of
Een mini cheese cake met compote van 
frambozen geserveerd met een noten 
crunch

Koffie & thee
 
Wij serveren onbeperkt mineraalwater, 
frisdranken, bier en wijn.

2 uren | € 80,00

TIP
Toost met bubbels!
Een warm welkom? Een heugelijk feit? 
Toosten met bubbels maakt van elk 
moment een bruisend hoogtepunt. 
Breidt uw rondvaart of arrangement 
uit met Prosecco, Cava of Champagne. 
 
Prosecco € 32,50 per fles 
Cava € 32,50 per fles 
Champagne € 65,- per fles  
(6 glazen per fles)

ARRANGEMENTEN EVENTSCHEPEN
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Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief 
vermakelijkheidsretributie.

BORREL AAN BOORD
De Amsterdamse grachten verkennen 
tijdens een ontspannen borrel aan boord 
doe je bij Stromma. Terwijl Amsterdam 
langzaam voorbijtrekt, aan boord genieten 
van een drankje en een hapje. Dé optimale 
grachtenervaring! 

Tijdens uw rondvaart serveren wij 
onbeperkt mineraalwater, frisdranken, bier 
en wijn. Als lekkere knabbel staan notenmix 
en kaasvlinders voor u klaar op tafel.

Arrangementen
1, 5 uur   |  € 22,50
2 uren    |  € 30,00
2,5 uren |  € 37,50

Prijzen excl. boothuur.

Bent u op zoek naar een andere invulling 
op onze Salonboot De Amstel, dan denken 
wij graag met u mee, u bereikt ons via 
sales@stromma.nl en 020 517 0500.

HAPJES ASSORTIMENT
Wilt u uw ‘borrel aan boord’ verder 
aankleden dan bieden wij u een veelzijdig 
assortiment aan hapjes. Onze hapjes 
worden per 30 stuks geserveerd op 
hapjesplanken. Het assortiment biedt u 
de vrijheid om (per plank) verschillende 
smaken te variëren en zo alle genodigden 
iets lekkers aan te kunnen bieden.

Uit ervaring rekenen wij met 4 hapjes per 
persoon per uur, dit geeft de volgende 
indicatie:
• 1,5 uur varen à 6 hapjes per persoon.
• 2 uren varen à 8 hapjes per persoon.
• 2,5 uren varen à 10 hapjes per persoon.

Indien er minder dan 6 hapjesplanken 
worden afgenomen is er een 
leveringstoeslag van € 10,- van toepassing.

HALAL HAPJES | € 105,00
Dadel met roomkaas, mini köfte, flat 
bread met hummus en gegrilde paprika, 
kipspiesjes.

AZIATISCHE HAPJES | € 75,00
Mini pokébowl met edamame pesto 
met zeewiersalade, radijs en miso room. 
Tempura van bloemkool met zwarte sesam 
en wasabi crunch. Tataki van kalf met 
zwarte bonen, dressing en papadum chips. 
Gua Boa, een mini stoombroodje met 
pulled jackfruit en vijf kruidenmix. Sushi 
omelet rolletje met warm gerookte zalm en 
miso crème.

RETRO HAPJES | € 66,00
Grote dadels gevuld met roomkaas en 
walnoot, grillworst uit de oven met een 
zilveruitje, Noord-Hollandse kaas op een 
prikker met een cornichon, Een klassiek 
gevuld eitje, boerenham met groen 
asperges.

MEDITERRAANSE HAPJES | € 66,00
Gevulde peppadew, chorizoworstjes, 
serranoham, champignons met pesto, 
albondigas in tomatensaus, breekbrood 
met aioli en tapenade.

INTERNATIONALE KAASPLANK | € 66,00
Brie, port salut, Roquefort, geitenkaas en 
garneringen.

VEGAN BITES | € 66,00
Pittige tofu sate met pinda dressing. 
Mini pokébowl met edamame pesto 
met zeewiersalade, radijs en miso room. 
Friteszak met bloemkool frites, yuzu mayo 
en wasabi crunch.

VEGANISTISCHE HAPJES | € 58,50
Polenta crostini met geroosterde 
paddenstoelen, crostini met hummus 
en gepoft tomaatje. Flat bread met 
geroosterde pompoen, rucola en 
cashewnoten.

GROENTE TORTILLAS | € 58,50
Groente tortillas met linzen spread en 
geroosterde zoete aardappel. Mozzarella, 
tomaat en ricotta pesto. Vitello tonato van 
langzaam gegaard kalfsvlees. Roomkaas 
en gerookte zalm. Pulled chicken tikka 
massala.

AMSTERDAMSE HAPJES | € 45,00
Grillworst, ossenworst, gekookte worst, 
oude kaas, jonge kaas, cornichon en Zaanse 
mosterd.

• 30 hapjes per hapjesplank.
• Minimale afname 2 hapjesplanken.
•  Kleine afname toeslag onder  

6 hapjesplanken, € 10,-.

ARRANGEMENTEN SALONBOOT

BORREL AAN BOORD
Gezouten pinda’s, pikante mix en zoute 

sticks

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank en 

mineraalwater

2 uur | ¤ 18,28 

p.p. exclusief

boothuur

TIP: 
Retro schaal

Kies voor een schaal met 30 hapjes 

voor ¤ 611,59 – ouderwets lekker!

•  Reuze dadel gevuld met roomkaas

en walnoot

•  Grillworst uit de oven met old

Amsterdam en een zilveruitje

•  Bieslookkaas op prikker met een

cornichon

• Gevuld eitje met crème van bosui

• Lamsham met gegrilde asperge

Nog meer mogelijkheden? Kijk bij 

Party extra’s.

BORREL SUPERIEUR
Houten hapjesplank voor 6 personen 

Bruschetta’s en rustieke desembroodjes

Mediterrane dips

Aioli

Tapenade van zwarte olijven

Tapenade van zongedroogde tomaten

Tapasprikkers

Gemarineerde olijven

Gehaktballetjes met pittige huisgemaakte 

salsa

Gemarineerde gamba’s

Vers van het mes

Mortadella

Parmaham

Spinata

Napoli kaas

Zoetigheid

Een luchtige mousse van fair trade 

chocolade met rood fruit

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank en 

mineraalwater

2 uur | ¤ 38,70 p.p. per plank voor  

6 personen  
¤ 18,28 p.p. bier, wijn en frisdranken 

exclusief boothuur

3-GANGEN KEUZEDINER
De keuze is reuze bij dit diner, want het 

perfecte menu wordt door de gasten 

zelf samengesteld. Aan boord wordt een 

keuze gemaakt uit de verschillende opties 

voor het voor-, hoofd- en nagerecht. 

Onze schipper neemt de bestelling op 

en geeft deze door aan het restaurant. 

Dat betekent genieten op de grachten – 

zowel onderweg naar het restaurant waar 

we het diner ophalen, als tijdens de drie 

heerlijke gangen die aan boord worden 

geserveerd. 

Het menu is seizoensgebonden en bij ons 

op te vragen.

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater.

2 uur | ¤ 71,32 p.p. 

exclusief boothuur 

TIP: 
Bubbles & Bite ¤ 8,05 p.p.

Lekker feestelijk het diner beginnen? 

Kies dan voor Bubbles & Bite! Deze 

bruisende borrel bestaat uit een glas 

Prosecco en een amuse naar keuze: 
•  Steak tartaar met crostini,

kappertjessaus en cacik, of

•  Geitenkaas, zoete chutney en

amandelschaafsel, of

•  Geroosterde gamba met een pittige

avocado salsa

Nog meer mogelijkheden? Kijk bij 

Party extra’s.
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BORREL AAN BOORD
Gezouten pinda’s, pikante mix en zoute 

sticks

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank en 

mineraalwater

2 uur | ¤ 18,28 

p.p. exclusief

boothuur

TIP: 
Retro schaal

Kies voor een schaal met 30 hapjes 

voor ¤ 611,59 – ouderwets lekker!

•  Reuze dadel gevuld met roomkaas

en walnoot

•  Grillworst uit de oven met old

Amsterdam en een zilveruitje

•  Bieslookkaas op prikker met een

cornichon

• Gevuld eitje met crème van bosui

• Lamsham met gegrilde asperge

Nog meer mogelijkheden? Kijk bij 

Party extra’s.

BORREL SUPERIEUR
Houten hapjesplank voor 6 personen 

Bruschetta’s en rustieke desembroodjes

Mediterrane dips

Aioli

Tapenade van zwarte olijven

Tapenade van zongedroogde tomaten

Tapasprikkers

Gemarineerde olijven

Gehaktballetjes met pittige huisgemaakte 

salsa

Gemarineerde gamba’s

Vers van het mes

Mortadella

Parmaham

Spinata

Napoli kaas

Zoetigheid

Een luchtige mousse van fair trade 

chocolade met rood fruit

Onbeperkt bier, wijn, frisdrank en 

mineraalwater

2 uur | ¤ 38,70 p.p. per plank voor  

6 personen  
¤ 18,28 p.p. bier, wijn en frisdranken 

exclusief boothuur

3-GANGEN KEUZEDINER
De keuze is reuze bij dit diner, want het 

perfecte menu wordt door de gasten 

zelf samengesteld. Aan boord wordt een 

keuze gemaakt uit de verschillende opties 

voor het voor-, hoofd- en nagerecht. 

Onze schipper neemt de bestelling op 

en geeft deze door aan het restaurant. 

Dat betekent genieten op de grachten – 

zowel onderweg naar het restaurant waar 

we het diner ophalen, als tijdens de drie 

heerlijke gangen die aan boord worden 

geserveerd. 

Het menu is seizoensgebonden en bij ons 

op te vragen.

Wij serveren onbeperkt bier, wijn, 

frisdrank en mineraalwater.

2 uur | ¤ 71,32 p.p. 

exclusief boothuur 

TIP: 
Bubbles & Bite ¤ 8,05 p.p.

Lekker feestelijk het diner beginnen? 

Kies dan voor Bubbles & Bite! Deze 

bruisende borrel bestaat uit een glas 

Prosecco en een amuse naar keuze: 
•  Steak tartaar met crostini,

kappertjessaus en cacik, of

•  Geitenkaas, zoete chutney en

amandelschaafsel, of

•  Geroosterde gamba met een pittige

avocado salsa

Nog meer mogelijkheden? Kijk bij 

Party extra’s.
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PARTY EXTRA’S 233

MET ONZE PARTY EXTRA’S 
maakt u het aan boord extra gezellig 

met een hapje en een drankje, een 

live cocktail shaker of silent disco.
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Toost met bubbels!
Een warm welkom? Een heugelijk feit? 
Toosten met bubbels maakt van elk 
moment een bruisend hoogtepunt. Breidt 
uw rondvaart of arrangement uit met 
Prosecco, Cava of Champagne. 

Entertainment
Uw evenement een extra dimensie 
geven met een gezellige pub-quiz, live-
muziek of een dj? Wij helpen u graag bij 
het vinden van de juiste match.

Op- & Afstappen
Voor uw groepsarrangement stapt 
u op vanaf onze steiger aan de 
Stadhouderskade tegenover het 
Rijksmuseum. Deze locatie biedt 
uitstekende parkeerfaciliteiten in de 
Q-Park Museumplein en touringcars 
stoppen voor de deur. Andere 
opstapplaatsen binnen de Amsterdamse 
grachtengordel zijn mogelijk in overleg.

Maatwerk
Heeft u uw wensen niet gevonden in 
deze brochure, dat betekent natuurlijk 
niet dat ze niet mogelijk zijn. 

Organiseert u een groot evenement, 
een evenement met speciale wensen, 
wilt u meerdere schepen inzetten? 
Laat ons met u meedenken! We 
hebben al veel mooie en speciale 
evenementen en arrangementen 
mogen ondersteunen en ontwikkelen 
en zijn ook u graag van dienst.

Voor uw vragen en ideeën bereikt  
u ons via sales@stromma.nl en  
020 517 0500.

Flexibel interieur
Onze schepen met flexibele inrichting 
lenen zich voor speciale opstellingen 
en inrichtingen, waarmee uw 
evenement extra speciaal kan worden. 

Overige materialen en aankleding op 
aanvraag. 

Verlengen?
Wilt u langer op de Amsterdamse grachten 
verblijven? Voor een evaluatie na een lange 
vergaderdag, om na te tafelen, voor een 
speech, de onvermijdelijke pub-quiz? Elke 
reden telt! 

Gids
Terwijl u geniet van de lunch, vertelt de 
gids over alle bezienswaardigheden die 
aan u voorbij trekken.

BEKIJK OOK ONZE 
WEBSITE>>>
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STROMMA

Wij DENKEN GRAAG MET U MEE! 
Het salesteam is tijdens kantooruren bereikbaar op  020 217 0500 

en via sales@stromma.nl om de mogelijkheden te bespreken.

WWW.STROMMA.NL

Prijswijzigingen voorbehouden

http://www.stromma.nl

