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Welkom 

Iets speciaals te vieren? 

Hannekes Boot is sfeervolle en unieke locatie geschikt voor elke gelegenheid. 
Van bruiloft tot vergadering, van workshop tot feestje en van diner tot borrel. Het resultaat is verbluffend! 

De boot ligt naast Hannekes Boom en biedt prachtig uitzichtop het water van het Oosterdok, 
het imposante Nemo en het Scheepvaartmuseum. 

Hannekes Boot is beschikbaar voor groepen van 40 tot 200 personen 
en bestaat uit twee verdiepingen. Het bovendek is met haar prachtige lichtinvalzeer geschikt voor ceremonies of intieme diners. 

Het benedendek biedt ideale mogelijkheden voor een zakelijke presentatie of een knallend feest. 
Bij mooi weer kan er gebruik worden gemaakt van het voordek en van de picknicktafels langs de kade.

In deze brochure vind je een beschrijving van al onze mogelijkheden.
            

• Alle prijzen zijn inclusief btw.

                                                                                                                                                         

Liefs, Hanneke

Dijksgracht 4D, 1019 BS Amsterdam   ~   Tel: 020-4199820   ~   Mail: evenement@hannekesboot.nl

In deze brochure vind je een beschrijving van al onze mogelijkheden, of je nu kiest voor een gezellige avond 
op mijn dakterras, aan de picknicktafels in mijn eigen Hannekes Boom of op onze boot.

 Mijn chef heeft voor alle gelegenheden heerlijke menu’s samengesteld.

Laat je verrassen door het ‘Walking Dinner Menu’, kom ‘Lekker Samen Delen’ 
of kies voor het ‘Barbecue uit de keuken Menu’. Waar je ook voor gaat, alle gerechten zullen met veel zorg in mijn keukentje 

worden bereid en met veel liefde op tafel komen.

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.
* Aantallen en prijzen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de Corona maatregelen.
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barbecue uit de keuken pakket

vlees

- Runderhamburger op brioche met garnituur
- Gegrilde lamsmerguez
- Gegrilde spareribs met barbecuesaus
- Kippenvleugels met tandori en chipotle

                                                                                                

De barbecue wordt in eigen keuken bereid. Dit kan geserveerd 
worden in buffet opstelling of op grote schalen aan tafel, 
alleen staat de kok in de keuken in plaats van achter de BBQ.  

Bij dit pakket in barbecue stijl kun je kiezen voor vlees óf vegetarisch: 

De kosten voor het pakket zijn als volgt:

Vlees of Vega: 
32,50 euro per persoon

Daarnaast is het ook mogelijk om dit menu uit te breiden 
met een dessertbuffet voor 8,00 euro per persoon .

vegetarisch

- Vegetarische hamburger
- Falafel met harissa en tahin
- Salade
- Hummus met platbrood

- Gemengde salade

Brood &  Salade

- Brood met dip

- Aardappelgarnituur
- Gemengde salade

Brood &  Salade

- Brood met dip

- Friet



lekker samen delen pakket

voorgerechten

- Antipasti
- Schapenkaas
- Charcuterie
- Gebakken coquilles
- Brood met olijfolie

hoofdgerechten

- Vis van het seizoen op mediterrane stijl
- Runderbiefstuk
- Verse vegetarische ravioli

desserts

Variatie van diverse zelfgemaakte desserts

                                                                                                

Voor een diner in informele sfeer hebben wij het volgende 
pakket voor u samengesteld. 
            
Een pakket waarbij het diner op schalen geserveerd wordt 
en iedereen lekker kan pakken wat hij of zij wil! 

Daarnaast is het mogelijk dit diner staand te nuttigen, dat wil 
zeggen; niet met een vaste zitplaats, waardoor er meer ruimte 
is voor flexibiliteit.

De kosten voor het pakket zijn als volgt:

3-gangen: 
37,50 euro per persoon

voorgerechten

- Antipasti
- Schapenkaas
- Charcuterie
- Gebakken coquilles
- Brood met olijfolie

hoofdgerechten

- Vis van het seizoen op mediterrane stijl
- Runderbiefstuk
- Verse vegetarische ravioli

desserts

- Brood met dip
- Gemengde salade
- Aardappelgarnituur
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walking dinner pakket

Dit menu bestaat uit kleine gerechten, makkelijk uit het vuistje te eten. Ideaal voor gezelschappen die naast hun drankje 
graag een hapje willen eten, je raadt het al; in “walking dinner” stijl. 

Bij dit pakket krijg je de volgende gerechten geserveerd: .

- Aardappel-prei soepje met zalm
- Gegrilde zwaardvis met antiboise
- Gemarineerde groenten
- Carpaccio met parmezaan, truffel en pijnboompitten
- Platbrood met hummus
- Melanzane alla parmigiana

Dit menu wordt geserveerd inclusief brood en salade.

Daarnaast is het ook mogelijk om dit menu uit te breiden 
met een dessertbuffet voor 8,50 euro per persoon

De kosten voor het pakket zijn als volgt:
33,50 euro per persoon



                                                                                                                  

borrelpakketten

pakket 1

Frituur: 
- Bitterballen
- Kaassoufflés  
- Vegetarische loempia’s

8,00 euro per persoon

                                                                                                                                                         

De meest gezellige manier van tijd doorbrengen met je gezelschap is het ouderwetse borrelen. 
Geen poespas, maar gewoon samen wat drinken en snacken.

Wij bieden de volgende pakketten aan:

pakket 2

- Nacho’s
- Platbrood met hummus
- Olijven 
- Kippenvleugels

10,50 euro per persoon

pakket 3

- Charcuterie
- Olijven, 
- Kippenvleugels
- Schapenkaas                                                        
- Brood met olijfolie

13,00 euro per persoon

                                                         



Welkom 

Iets speciaals te vieren? 

Hannekes Boot is sfeervolle en unieke locatie geschikt voor elke gelegenheid. 
Van bruiloft tot vergadering, van workshop tot feestje en van diner tot borrel. Het resultaat is verbluffend! 

De boot ligt naast Hannekes Boom en biedt prachtig uitzichtop het water van het Oosterdok, 
het imposante Nemo en het Scheepvaartmuseum. 

Hannekes Boot is beschikbaar voor groepen van 40 tot 200 personen 
en bestaat uit twee verdiepingen. Het bovendek is met haar prachtige lichtinvalzeer geschikt voor ceremonies of intieme diners. 

Het benedendek biedt ideale mogelijkheden voor een zakelijke presentatie of een knallend feest. 
Bij mooi weer kan er gebruik worden gemaakt van het voordek en van de picknicktafels langs de kade.

In deze brochure vind je een beschrijving van al onze mogelijkheden.
            

• Alle prijzen zijn inclusief btw.

                                                                                                                                                         

Liefs, Hanneke

Dijksgracht 4D, 1019 BS Amsterdam   ~   Tel: 020-4199820   ~   Mail: evenement@hannekesboot.nl

koffie, thee & fris

Twee uur onbeperkt drinken 
15,00 euro per persoon
Voor elk uur extra
2,00 euro per persoon

                                                                                                

drankpakketten

hollandse bar

Bij het “Hollandse Bar” pakket 
krijg je de volgende dranken:

- Grolsch bier
- Frisdrank
- Koffie en thee
- Huiswijn wit, rood en rosé

De kosten zijn als volgt:

Twee uur onbeperkt drinken 
22,50 euro per persoon
Voor elk uur extra
8,50 euro per persoon

Het idee van een drankpakket is dat u van tevoren een pakket uitkiest en hier op de avond zelf geen zorgen meer over hoeft te maken. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Er is natuurlijk altijd ruimte voor een lekker welkomstdrankje of cocktail. 

internationale bar

Bij het “Internationale Bar” pakket 
krijg je de volgende dranken:

- Alle bieren op de tap
- Drie soorten bier op fles
- Alle schenk sterke dranken
- Drie geselecteerde wijnen van de kaart

De kosten zijn als volgt:

Twee uur onbeperkt drinken 
29,50 euro per persoon
Voor elk uur extra
9,50 euro per persoon

koffie, thee & fris

Twee uur onbeperkt drinken 
15,00 euro per persoon
Voor elk uur extra
4,50 euro per persoon
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mogelijkheden / overige kosten

                                                                                                                                                       

Huur boot tot 17:00 uur 
Huur boot hele dag 

LCD scherm of beamer + scherm
Microfoon
Flip-over

235,- 
50,-
60,-

Statafels
Ballonnen
Fotopaal

500,-
1000,-

DJ en DJ apparatuur
Geluidsman
Beveiliging/host
Fotograaf

25,-
160,-
400,-

450,-
40,-
50,-
300,-

vanaf
per uur
per uur
vanaf

per stuk vanaf
vanaf
vanaf

vanaf



trouwen

Wat is er nu mooier dan trouwen met een prachtig uitzicht over het water op de meest unieke locatie midden in hartje Amsterdam? 
Als officiële trouwlocatie willen we jullie graag de meest memorabele dag van jullie leven bezorgen en dat kunnen wij! 

Bij Hannekes Boot vinden we het leuk om mee te denken over al jullie ideeën en wensen, om zo samen tot het gewenste plaatje te 
komen voor jullie huwelijk waarbij het jullie en de gasten aan niks ontbreekt. 
        
Hieronder vind je een kleine sfeerimpressie en bij interesse kan je vrijblijvend 
een offerte opvragen via evenement@hannekesboot.nl. 
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verjaardag



diner
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feestje


