
This document describes the different offers we 
have onboard Vessel 11 for private events.  

We hope you find everything you need if you have 
any further questions do not hesitiate to ask.

the red ship
wijnhaven rotterdam
contact@vessel11.nl

010 840 4730
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Voor  borrelhapjes rekenen we  
€7 per persoon, dit zijn:

Bij aanvang;
Ploughmans platter:  

een variatie van diverse Britse kazen  
Fruit en crudités
Olijvenvariatie

Nootjes
Brood en boter

Op het einde van de avond;
Bourgondische bitterballen  
(de allerbeste), Vlammetjes,  

en kaassoufflees



Vanaf 20 - 100 persoonen
€25 per persoon

Het ‘Walking diner’ is een vijfgangenmenu 
waarbij de gerechten staand of zittend kunnen 

worden genuttigd. Hierdoor ontstaat een 
ontspannen borrelsfeer.  
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Roasted Beetroot Salad (V)

With Rucola, Orange dressing  
& toasted Almonds

Pumpkin Risotto (V)
With roast mushrooms  

& parmesan cheese

Fish & chips
Cod crumbed in panko, Crispy fries 

& creamy tartare sauce

Steak & Mushroom Pastey
Steak, Potato & Chedder, wrapped 

in crunchy pastry served with 
Horseradish creme.

Brownie with ice cream
Chocolate fudge brownie served 

with vanilla Ice cream
•

ALL DAY

MENU



@ Vanaf 20 - 35 personen
€28,50 per persoon

STARTERS
Seasonal Vegetable Soup  
served with crusty sourdough

Roast Beetroot Salad  
with orange dressing & toasted almonds

With Rucola, Orange dressing  
& toasted Almonds

MAINS  
Pork Procerur 

marinated in Apple cider, mustard & sage, 
with roasted vegetables & british gravy.

Seasonal Vegtable Pie
With homemade chunky V11 chips

DESSERT 
Chocolate Fudge Brownie  

with vanilla ice cream  
& raspberry compote

Neopolitan Ice cream sundae  
with whipped cream, berry coulis & fruit.

 

ALL DAY

MENU
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€12,50 per person
Food is served buffet style

Seasonal Vegetable Soup
Green salad

Crusty sourdough bread

Sandwich bar including:
Young Belgian cheese

Salami
Serrahno ham

Tomatoes 
Cucumber
Mosterd

Mayonaise

Optional extras:
Cake of the day €4,5 per 

person
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Vanaf 20 - 100 persoonen
€35 per persoon

Grilled Pork Ribs with BBQ sauce
Salmon with lemon pepper & corriander

Cajun Chicken drum sticks
Herb and garlic sausage
V11 Beef Burger Patties

Grilled summer Vegetables  
and Cous cous salad

Pasta salad with basil pesto, 
cherry tomato and Feta

Jacket Potatos with Roasted Garlic butter
Crusty Sourdough Bread  

with homemade herb butter
A variety of BBQ dips and sauces

Vegetarian options (avaliable on request)
Spicy Black bean burgers
Grilled halloumi cheese

Chickpea and lemon Falafel 



Het is erg feestelijk om bij binnenkomst 
of als toast een ‘Josephines punch bowl’ 

 te serveren.

Joshephines Punch kost €24,50 per 
bowl. Daarmee kunnen 10 personen 

bediend worden.

Drank wordt op afturfbasis 
geschonken. 

Onze drankprijzen vind je op   
www.vessel11.nl (onder ‘menu’). 

Restricties en/of een maximale 
baromzet kunt u apart aan ons 

doorgeven.
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Bij aantallen onder de 70 personen 
kunnen wij je het ruim aanbieden met 

een eigen bar en personeel zonder extra 
huur, maar een baromzetgarantie van 
€450, van maandag t/m donderdag;  

vrijdag t/m zondag rekenen wij 
hiervoor €550.

Voor exclusief gebruik van het hele schip  
(max. 100 personen) brengen wij 
een kale huur in rekening + een 

omzetgarantie. 

Maandag t/m woensdag: huur 500, 
- + 2000 € omzetgarantie. 

Donderdag en zondag: huur 750, 
-  + 4000 € omzetgarantie .

Vrijdag en zaterdag: huur 1000, 
- + 5000 € omzetgarantie. 
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Wij beschikken over een professioneel 
licht- en geluidssysteem voor zowel 

bands als DJ evenementen of 
presentaties. 

Daarvoor zijn de kosten van:
een licht- en geluidsset: €150

een geluidstechnicus bij de band: €150 
optioneel DJ apparatuur: €30

Beamer: €35

Wij leveren op verzoek ook geschikte 
DJ’s. De prijzen hiervan liggen tussen 
€150 en €250 ex btw, afhankelijk van 

de duur van de draaitijd.
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Alle prijzen voor eten en drinken zijn  
inclusief btw, exclusief fooi.

Zaalhuur en techniek zijn exclusief btw.

De rekening kan na het evenement worden betaald, 
maximaal binnen 5 werkdagen. 

Indien gewenst kunnen wij u een factuur geven.

De reservering staat vast na het overmaken van 
een voorschot van €450 op rekeningnummer: 

NL75INGB0006910599 t.n.v V11 LLP
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