
 
 
 
 

INFO PAKKET 2022 (juni) 
 
 
 
De Frisian Queen is een hekraderboot opgebouwd in Mississippi-stijl. 
Een prachtige locatie met een zeer uitgebreide keuken.  
Dit varend restaurant is geschikt voor alle feesten zoals personeel en bedrijfsfeesten, familie of 
trouwerij-feesten, reünies maar ook bedrijfspresentaties behoren tot de mogelijkheden. 
 
De Queen is geschikt vanaf 50 tot 185 personen. 
 
Onze kombuis beschikt over uitgebreid keukenapparatuur, zodat we voor zowel kleine als grote 
groepen, diverse buffetten kunnen presenteren. Alles wordt zelf aan boord van de Frisian Queen 
gereed gemaakt, het komt zo uit de keuken, direct op tafel. 
 
De Queen staat bekend om haar gezellige entourage en daarom zijn wij ingericht op complete 
arrangementen, oftewel een prijs per persoon waarin alles geregeld is. De huurprijs, de 
consumpties, het eten en zelfs de Btw zijn in onze arrangementen verrekend. Dus All-In.  
Er zijn andere aanbieders van arrangementen maar vaak zie je dat er toch nog extra kosten 
worden berekend. Niet bij de Frisian Queen. All-in is All-in. 
 
Onze thuishaven is Akkrum, hierop zijn onze prijzen gebaseerd. 
 
Is een arrangement niet geschikt voor u, dan is het uiteraard mogelijk om zelf een verzorgde dag 
samen te stellen.  
Uiteraard is het mogelijk, om naar aanleiding van uw wensen, een offerte op maat te maken. 
Mocht een All-in arrangement niet bij u passen er zijn genoeg andere mogelijkheden om aan 
boord een geweldig feest te organiseren. 
 
Verdiep u in onze prijzen, heeft u nog vragen bel dan gerust. 
 
 
Mvg 
 
 
 
Frisian Queen 
Pieter Meeter 
It Stalt 1 
8491 DV  Akkrum 
0566-650030 
 
 
 
 

Frisian Queen 
It Stalt 1 | 8491 DV Akkrum    T (0566)65 00 30     E info@frisian-queen.n    I www.frisian-queen.nl 

K.v.K Leeuwarden 81497237  
 
 



 
 
 
 
 
Uitgebreide bitterg        (wordt uitgeserveerd) 
  
 - diverse kaas soorten, diverse worst soorten van slagerij spijkerman   ( 2 x ronde) 
 - warme snacks: 8 verschillende warme snacks     ( 2 x ronde)  
 - Vleesbroodjes en picolinies uit de oven      ( 2 x ronde) 
 - luxe hapjes gemaakt van onder anderen zalm, paling, haring en garnalen  ( 1 x ronde)   
 
  
Hapjes buffet met salades 
 
 - eigen gemaakte salade met zalm 
 - eigen gemaakte salade met tonijn 
 - eigen gemaakte salade met rundvlees 
 - vers afgebakken stokbrood met eigen gemaakte kruidenboter, tapenade en aoli  
 - kipsaté in pindasaus 
 - pittige varkens procureur in reepjes gesneden, afgeblust met zoet/pittige jus 
 
 
Mini Lunch           
 
 -  Gebonden toscaanse tomatensoep, 2 belegde broodjes, broodje kroket 
 -  Melk, karnemelk of jus d’orange 
 
 
High Tea           
 
 - Brownies, Muffins, Scones, Soesjes, Cannelloni’s, Cupcakes, Petit fours 
   Chocolade bonbon’s en Sandwiches 
 - Uitgebreid thee assortiment  
 
 
Broodbuffet                   Queens broodbuffet    
 

-  Toscaanse tomatensoep      - Toscaanse tomatensoep 
-  Kroket       -  Kroket 
-  Witbrood en bruinbrood      -  Witbrood en bruinbrood 

           -  Suikerbrood, krentenbrood     -  Suikerbrood, krentenbrood 
 -  Beschuit, roggebrood      -  Beschuit, roggebrood  

-  Vers afgebakken petit pains     -  Vers afgebakken petit pains 
-  Vers afgebakken croissants     -  Vers afgebakken croissants  

-  Kampioentjes 
         -  Mini puddingbroodjes 

-  Achteram, rollade, en paté     -  Achterham, rollade, en paté 
 -  Twee soorten kaas      -  Drie soorten kaas  
               -  Rosbief en Kipkerry 

-  Royaal assortiment aan zoetigheden    -  Royaal assortiment aan zoetigheden 
-  Melk ,karnemelk of jus d’orange     -  Melk ,karnemelk of jus d’orange  
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MENU SUGGESTIES 
 
Captains dinner:      Matrozen buffet:    
       

*   Bruine bonen      *   Gegrilde kipfilet overgoten met pepersaus  
*   Kapucijners       *   Geroosterd  varkensvleesreepjes, afgeblust 
*   Witte rijst          met zoet/pittige jus  

        *   Gebakken patatjes   
*   Chili concarne met rundergehakt    *   Gebakken aardappelen            
*   Piccalilly, zilver en amsterdamse    *   Diverse warme groentes  

      uitjes, augurk partjes     *   Frisse rauwkost salade               
    

*   Gebakken spekjes en uien     *   Appelmoes en mayo   
   

*   Gekruid speklapje           
*   Frisse rauwkost salade         

         
 
Frisian Queen :       Skûtsje menu:   
                                       
      

*   Kipfilet piri piri, overgoten met pepersaus        *   Kipsaté in pindasaus 
*   Varkensprocureur reepjes, afgeblust            *   Varkenshaas medallions met 
     met zoet/pittige jus           champignon roomsaus 
*   Varkenshaas medallions in champignon roomsaus                   
*   Gemarineerde zalm moot, uit de oven    *   Gebakken aardappelen 
*   Saté in pindasaus      *   Gebakken patatjes 
*   Nasi                *   Diverse warme groentes 
*   Krieltjes               *   Frisse rauwkost salade 
*   Diverse warme groenten  
*   Vega gerecht met ui en champignon          *   Appelmoes en mayo 
*   Frisse rauwkost salade                         

    
 
Barbecue         Queens barbecue   
           
 -  Super saté  (150 gr)      -  Super saté  (150 gr) 

-  Gekruide ribkarbonades     -  Gekruide ribkarbonades 
 -  Gemarineerde shaslicks     -  Gemarineerde shaslicks 
 -  Gehakt hamburgers      -  Gehakt hamburgers 
 -  gekruide drumsticks      -  Entrecôte  
 -  Barbecue worstjes      -  Gemarineerd filetlapje 
 -  Piri piri kipsteak      -  Ribeye 
 -  Saté-, zigeuner- en knoflooksaus    -  Saté-, zigeuner- en knoflooksaus 
 -  Stokbrood met verse kruidenboter en tapenade  -  Stokbrood met verse kruidenboter tapenade 
 -  Rauwkostsalade      -  Rauwkostsalade 
 -  Huzarensalade      -  Huzarensalade 
 -  Rundvleessalade      -  Rundvleessalade 
 -  Kipkerrysalade      -  Kipkerrysalade 

-  Zalmsalade 
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Riverboat de luxe Buffet:     New Orleans Buffet:       
 
 

*   Getrancheerde kipfilet op een bed van Fregola *   Huzarensalade 
     ( pasta uit Sardinië ) en wilde champignons  *   Rundvleessalade 
 *   Vers afgebakken stokbrood met eigen gemaakte *   Kipkerrysalade 
      kruidenboter en tapenade    *   Rauwkost salade 
 
 *   Ossenhaas met gebakken ui en champignons  *   Meloen schotel 
      in een rode wijnsaus       *   Achterham met asperges 
 *   Kalfssukade met gestoomde seizoengroenten   
 *   Aardappel gratin met gesmolten kaas   *   Visschotel met gesorteerde  
 *   Gebakken krieltjes              makreel 

*   Vers afgebakken stokbrood met        
      eigen gemaakte kruidenboter en tapenade  

*   Gebakken gamba’s in knoflookmarinade  
*   Zalm moot, vers uit de oven    *   Gebakken kip met garnituur in kerrysaus 

        *   Gehaktballetjes in pindasaus 
 *   Rauwkost salade     *   Boeuf Bourguignon 

        *   Geb. Krieltjes  
*   Nasi 

 
  
Sail Buffet:       Rader Buffet:    
 
  

*   Huzarensalade     *   Huzarensalade 
 *   Rundvleessalade     *   Rundvleessalade 
 *   Kipkerrysalade     *   Kipkerrysalade 

*   Tonijnsalade      *   Zalmsalade 
*   Rauwkost salade     *   Rauwkost salade 
 
*   Meloen schotel      *   Meloen schotel 

  *   Achterham met asperges    *   Achterham met asperges 
      
 *   Gefileerde paling en zalm schotel   *   Gefileerde paling en zalm schotel 
 *   Garnalen      *   Garnalen 
 *   Visschotel met gesorteerde makreel   *   Visschotel met gesorteerde makreel 

 *   Vers afgebakken stokbrood met eigen gemaakte   *   Vers afgebakken stokbrood met eigen 
     kruidenboter en tapenade             gemaakte kruidenboter en tapenade 
 
 *   Gebakken kip met garnituur in kerrysaus  *   Boeuf  Bourguignon 

 *   Boeuf  Bourguignon     *   Saté in pindasaus 
*   Saté in pindasaus     *   Gegrilde varkenshaas overgoten in     

     pepersaus 
 *   Gegrilde varkenshaas overgoten met pepersaus *   Ossenhaas met garnituur in rodewijn saus 
 *   Nasi , krieltjes en patat    *   Gebakken gamba’s in knoflook gemarineerd 
        *   Nasi , krieltjes en patat 
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ARRANGEMENT ( 4 uren ) 
(incl. Huur,Drinken,Eten en Btw ) 

 
 
 
( 4 uren zelf aansluitend te verdelen ) 
   
 inschepen 
 
 2x koffie met oranjekoek slag. 
 
 Buffet 
 

Vrij drinken (Hollandse kaart) 
 

 2 warme hapjes 
 
 aanmeren 
 
 einde 
 
    U kunt kiezen uit de volgende buffetten 
    De Totaalprijs wordt dan: 
 
 
    Minimaal  Vanaf   Vanaf 
    50 pers.  75 pers.  100 pers. 
 
Uitgebreide bitterg.  54,-  p.p.  49,50 p.p.  47,50 p.p. 
Mini lunch   59,-   p.p.  54,50 p.p.  52,50 p.p. 

Hapjes buffet   59,- p.p.  54,50 p.p.  52,50 p.p. 

High tea   65,- p.p.  60,50 p.p.  58,50 p.p. 

Broodbuffet   64,- p.p.  59,50 p.p.  57,50 p.p. 

Queens broodbuffet  69,- p.p.  64,50 p.p.  62,50 p.p. 

Barbecue   70,- p.p.  65,50 p.p.  63,50 p.p. 

Queens barbecue  76,- p.p.  71,50 p.p.  69,50 p.p. 

Matrozen buffet  69,- p.p.  64,50 p.p.  62,50 p.p. 

Captains Buffet  65,- p.p.  60,50 p.p.  58,50 p.p. 
Frisian Queen buffet  74,- p.p.  69,50 p.p.  67,50 p.p. 

Skûtsje menu       72,- p.p.  67,50 p.p.  65,50 p.p. 

Riverboat de luxe buffet 79,- p.p.  74,50 p.p.  72,50 p.p. 

New Orleans buffet  80,- p.p.  75,50 p.p.  73,50 p.p. 

Sail buffet   85,- p.p.  80,50 p.p.  78,50 p.p. 

Rader buffet   92,- p.p.  87,50 p.p.  85,50 p.p. 
 
 
- Minimaal 50 personen, alle prijzen zijn incl. BTW 
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ARRANGEMENT ( 5 uren ) 
(incl. Huur,Drinken,Eten en Btw ) 

 
 
( 5 uren zelf aansluitend te verdelen ) 
   
 inschepen 
 
 2x koffie met oranjekoek slag. 
 
 Buffet 
 

Vrij drinken (Hollandse kaart) 
 

 2 warme hapjes 
 
 aanmeren 
 
 einde 
 
    U kunt kiezen uit de volgende buffetten 
    De Totaalprijs wordt dan: 
 
 
    Minimaal  Vanaf   Vanaf 
    50 pers.  75 pers.  100 pers. 
 
Uitgebreide bitterg.  62,-    p.p.  57,-  p.p.  54,50   p.p. 

Mini lunch   67,-    p.p.  62,- p.p.  59,50   p.p. 

Hapjes buffet   67,-    p.p.  62,- p.p.  59,50   p.p. 

High tea   73,-    p.p.  68,-    p.p.  65,50 p.p. 

Broodbuffet   72,-    p.p.  68,-    p.p.  64,50 p.p. 
Queens broodbuffet  77,-    p.p.  72,-    p.p.  69,50 p.p. 

Barbecue   78,-    p.p.  73,-    p.p.  70,50   p.p. 

Queens barbecue  84,-    p.p.  79,-    p.p.  76,50 p.p. 

Matrozen buffet  77,-    p.p.  72,-    p.p.  69,50 p.p. 

Captains Buffet  73,-    p.p.  68,-    p.p.  65,50 p.p. 

Frisian Queen buffet  82,-    p.p.  77,-    p.p.  74,50 p.p. 

Skûtsje menu       80,-    p.p.  75,-    p.p.  72,50 p.p. 

Riverboat de luxe buffet 87,-  p.p.  82,-    p.p.  79,50 p.p. 

New Orleans buffet  88,- p.p.  83,- p.p.  80,50 p.p. 

Sail buffet   93,- p.p.  88,- p.p.  85,50 p.p. 

Rader buffet   99,- p.p.  94,- p.p.  91,50 p.p. 
 
- Minimaal 50 personen, alle prijzen zijn incl. BTW 
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ARRANGEMENT ( 6 uren ) 
(incl. Huur,Drinken,Eten en Btw ) 

 
 
( 6 uren zelf aansluitend te verdelen ) 
   
 inschepen 
 
 2x koffie met oranjekoek slag. 
 
 Buffet 
 

Vrij drinken (Hollandse kaart) 
 

 2 warme hapjes 
 
 aanmeren 
 
 einde 
 
    U kunt kiezen uit de volgende buffetten 
    De Totaalprijs wordt dan: 
 
 
    Minimaal  Vanaf   Vanaf 
    50 pers.  75 pers.  100 pers. 
 
Mini lunch   73,-    p.p.  67,-    p.p.  64,-    p.p. 

High tea   79,- p.p.  73,-  p.p.  70,-    p.p. 
Broodbuffet   78,- p.p.  72,- p.p.  69,-    p.p. 

Queens broodbuffet  83,-   p.p.  77,- p.p.  74,-    p.p. 

Barbecue   84,-   p.p.  78,- p.p.  75,-    p.p. 

Queens barbecue  90,- p.p.  83,-  p.p.  80,-    p.p. 

Matrozen buffet  83,- p.p.  77,- p.p.  64,-    p.p. 

Captains Buffet  79,- p.p.  73,- p.p.  70,-    p.p. 

Frisian Queen buffet  88,- p.p.  82,- p.p.  79,-    p.p. 
Skûtsje menu       86,- p.p.  80,- p.p.  77,-    p.p. 

Riverboat de luxe buffet 93,-    p.p.  87,- p.p.  74,-    p.p. 

New Orleans buffet  94,-    p.p.  88,- p.p.  85,- p.p. 

Sail buffet   99,-    p.p.  93,- p.p.  90,-  p.p. 

Rader buffet   99,75  p.p.  99,- p.p.  96,- p.p. 
 
 
 
 
- Minimaal 50 personen, alle prijzen zijn incl. BTW 
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ARRANGEMENT ( 7 uren ) 
(incl. Huur,Drinken,Eten en Btw ) 

 
 
( 7 uren zelf aansluitend te verdelen ) 
   
 inschepen 
 
 2x koffie met oranjekoek slag. 
 
 Buffet 
 

Vrij drinken (Hollandse kaart) 
 

 2 warme hapjes 
 
 aanmeren 
 
 einde 
 
    U kunt kiezen uit de volgende buffetten 
    De Totaalprijs wordt dan: 
 
 
    Minimaal  Vanaf   Vanaf 
    50 pers.  75 pers.  100 pers. 
 
Mini lunch   81,-  p.p.  74,-    p.p.  70,-    p.p. 

High tea   87,- p.p.  80,-    p.p.  76,-    p.p. 

Broodbuffet   86,-    p.p.  79,-    p.p.  75,-    p.p. 

Queens broodbuffet  91,-    p.p.  84,-    p.p.  80,-    p.p. 

Barbecue    92,-    p.p.  85,-    p.p.  81,-    p.p. 

Queens barbecue    98,-    p.p.  91,-    p.p.  87,-    p.p. 

Matrozen buffet  91,-    p.p.  84,-    p.p.  80,-    p.p. 

Captains Buffet  87,-    p.p.  80,-    p.p.  76,-    p.p. 

Frisian Queen buffet  96,-    p.p.  89,-    p.p.  85,-    p.p. 
Skûtsje menu   94,-    p.p.  87,-    p.p.  83,-    p.p. 

Riverboat de luxe buffet 99,-    p.p.  92,-    p.p.  88,-   p.p. 

New Orleans buffet  99,95 p.p.  95,- p.p.  91,- p.p. 
Sail buffet   99,95 p.p.  99,95 p.p.  97,- p.p. 

Rader buffet   99,95 p.p.  99,95 p.p.  99,95 p.p. 
 
 
 
 
- Minimaal 50 personen, alle prijzen zijn incl. BTW 
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Dessert en Opstap 

 
 
 
 
 
Dessert  €  6,95 p.p.    GRAND Dessert   €  9,95 p.p. 
 
 *   Div. ijssoorten      *   Div. ijssoorten 
 *   Vers fruitsalade      *   Div. Longeurs 
 *   Warme kersen      *   Div. Bavarois 
 *   Chocolade couverture     *   Warme kersen 
 *   Ambachtelijke slagroom     *   Vers fruit salade 
         *   Chocolade couverture 
         *   Ambachtelijke slagroom 
 
 
 
 
 
 
 
 

meerprijs andere opstapplaats (incl. Btw) 
 

 
 

opstap Grou €     / 
opstap Eernewoude €  450,-   
opstap Drachten €  675,-   
opstap Bergum €  675,-   
opstap Leeuwarden €  625,- 
opstap Sneek €  625,-     
opstap Langweer €  975,- 
opstap Heeg €  975,- 
opstap Woudsend €  925,- 
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Algemene Voorwaarden 
Raderboot “Frisian Queen” 

 
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden  

 welke hieronder worden weergegeven. 
  

Aantal personen 
Op basis van het aantal personen wordt de Frisian Queen geboekt. Het aantal personen mag 1 week voor afvaartdatum  

worden veranderd. Bij het verschijnen van meer personen dan het opgegeven aantal worden deze in rekening gebracht. Het  
aantal personen mag niet lager zijn dan (50) en niet hoger zijn dan het toegestane aantal personen (185). 

 
Betaling en reservering 

De betalingen dienen te geschieden in twee termijnen: 
1ste termijn: na de boeking ontvangt de klant een factuur van de  boot huur, dit is de aanbetaling.  

De  factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn. 
2de termijn: binnen korte tijd na de party ontvangt de klant een totale factuur met daarop een totaaloverzicht en de BTW- 

specificatie, minus de voldane betalingen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
  

De reservering van de Frisian Queen is definitief na tekening van het contract. Dit wil zeggen dat vanaf dit moment de  
annuleringsvoorwaarden  

zoals hieronder omschreven van kracht zijn. Bij het niet tijdig retourneren van het contract is de  
frisian queen gerechtigd om de datum te annuleren. 

  
Bij het niet tijdig betalen van een factuur zal de Frisian Queen rentekosten in rekening brengen en eventueel de vordering  

uit handen geven. De klant is ten aller tijden verantwoordelijk voor de kosten welke deze procedures met zich mee brengen. 
  

Annulering 
Bij annulering vanaf reservering is klant verschuldigd de totale boot huur cq aanbetaling. 
Bij annulering tot 1 maand voor afvaart is klant verschuldigd 75% van de totale reissom. 
Bij annulering tot 1 week voor afvaart is klant verschuldigd 90% van de totale reissom. 

  
Ligplaats 

Mocht er door de klant een andere ligplaats gewenst zijn als onze eigen en/of gereserveerde ligplaats dan dient de klant zelf  
te zorgen voor een gereserveerde kade voor de Frisian Queen en dit aan ons door te geven. Alle vertragingen door het niet  

goed reserveren of niet kunnen bereiken van deze ligplaats zijn voor rekening klant. 
  

Reclameren 
Reclameren is slechts mogelijk binnen 8 dagen na factuurdatum. 

Na deze termijn is reclameren niet mogelijk en dient de gehele factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.  
Alle kosten welke worden gemaakt ter incasso van te laat betaalde bedragen zijn voor rekening klant. 

 
Catering 

Alle catering aan boord van de Frisian Queen wordt door de Frisian Queen  verzorgd. 
 

Diversen 
De kapitein behoud zich het recht voor de vaarroute, in- en uitscheeplocatie te wijzigen wanneer de weersomstandigheden,  

stremmingen, ondieptes, volle kades of oponthoud van bruggen en sluizen dit vereisen. 
  

Mocht de Frisian Queen door overmacht of gebreke uw evenement niet kunnen verzorgen dan worden alle vooraf gedane  
betalingen geroutineerd. Desgewenst zal de Frisian Queen trachten een andere locatie en/of schip te verzorgen. Een eventuele  

meerprijs zal niet door de Frisian Queen worden vergoed. De Frisian Queen is dan ook niet verplicht om tot enige  
schadevergoeding over te gaan. 

  
Aan boord is gebruik van vuurwerk, confetti, rozenblaadjes, rijst of ander strooigoed niet toegestaan. 

Indien dit wel gebeurd dan zijn de extra opruim/schoonmaak kosten voor rekening klant. 
Op alle door ons ingehuurde en/of bemiddelde live muziek op onze locaties dient door de klant/muzikant en/of zijn/haar  

manager zelf de verschuldigde buma rechten afgedragen te worden. De Frisian Queen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid  
omtrent deze afdrachten. 

  
Alle schade toegebracht aan het interieur en/of exterieur van de Frisian Queen is voor rekening klant. 

 
De Frisian Queen is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen en persoonlijk letsel aan boord van de Frisian Queen 

 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% en 21% BTW tenzij anders vermeld. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief brug-, haven-, sluis- en liggelden. 
 
 

(Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.) 


