terrasarrangementen 2021 - Het Dek
De eerste zonnestralen hebben de Nederlandse bodem weer geraakt en heel Nederland staat te popelen om het terras op te
gaan. Ook dit seizoen is het mooiste terras van Amsterdam, Het Dek van Het Scheepvaartmuseum, weer te boeken voor
gezelschappen. Deze drijvende terrassen op het water zijn ingericht met luxe lounge meubilair, parasols en zijn de ultieme
plek om met jouw eigen gezelschap met volle teugen te genieten van gezelligheid, het mooie weer, allerlei lekkernijen en de
bedrijvigheid op het water.
Het Scheepvaartmuseum is jouw veilige haven, dus je kan er op rekenen dat alle veiligheidsmaatregelen door het museum
en door ons personeel in acht worden genomen.

arrangementen
Opgescheept met lekkers
12:00 - 14:30 uur

€43,00 p.p.

Onbeperkt non-alcoholische dranken, 2 glazen huiswijn en
koffie/thee naar keuze.
Een assortiment van luxe minibroodjes geserveerd op etagères
met een hartige snack.

Man over boord
15:30 -18:00 uur

€46,00 p.p.
€300,00*

Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment.
Luxe broodplank met vers gebakken Turks brood, huisgemaakte tapenade,
aioli, pesto, peppadews, olijven, zongedroogde tomaten en een
bittergarnituur: 4 stuks per persoon.

Het is uiteraard mogelijk om de arrangementen uit te breiden met
de volgende zomerse items:
•
•
•
•
•

Bucket met SOL (6 stuks) á € 20,00
Gin Tonics á € 7,50 per stuk
Oesters per dozijn á € 30,00
Prosecco of Champagne per fles: vanaf € 25,00
Extra borrelgarnituur (4 stuks p.p.) á €7,50 p.p.

* Vaste kosten per reservering.
De arrangementen zijn inclusief catering en personeel.
De prijzen zijn exclusief BTW.
U kunt reserveren vanaf minimaal twaalf personen, maximaal vijftig personen.
U kunt drie werkdagen van te voren kosteloos uw reservering annuleren.
U kunt reserveren via de afdeling evenementen, te bereiken via +31 (0) 20 52 32 246
of door een e-mail te sturen naar events@hetscheepvaartmuseum.nl.

