Onze keuken in 1960

Foodbook
Een kijkje in de keuken van Koninklijke Spido
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Welkom
aan boord
Al 100 jaar een Rotterdams icoon

Koken met passie

Als eventlocatie is rederij Koninklijke Spido niet meer weg te denken uit
Rotterdam. In 1919 zijn wij ooit begonnen als pendeldienst in de Rotterdamse
havens. Wij brachten de post en de zeelui van en naar de schepen. In de
afgelopen honderd jaar is er veel veranderd, maar varen, dat doen we nog
steeds. In de jaren 60 zijn we begonnen met het organiseren van luxe
events en diners. Inmiddels beschikken we over een vloot van zes moderne en
comfortabele schepen. Het eventjacht Prinses Amalia is sinds september 2019
in de vaart.

Eten en drinken zijn een belangrijk onderdeel van een geslaagd event.
Om u een goed idee te geven van de mogelijkheden presenteren wij met trots
het nieuwe foodbook. Onze chefs hebben onder andere prachtige menu’s
samengesteld met natuurlijke en pure smaken. Deze eigentijdse en verrassende
gerechten zijn een combinatie van de Franse en Aziatisch keuken, aangevuld
met Italiaanse en Peruaanse invloeden. U krijgt de mogelijkheid om een eigen
invulling te geven aan het menu. Wij houden ook rekening met speciale diëten
en bieden tevens smakelijke, alternatieven voor gasten met een voedselallergie.
Geen zorgen! Wij horen graag wat uw wensen zijn zodat we u een menu op
maat kunnen presenteren waar iedereen van kan genieten. Ieder schip heeft
een compleet ingerichte keuken en daar worden alle gerechten vers voor u
bereid. Onze chefs hebben allen een enorme passie voor hun vak en werken
graag met verse ingrediënten en biologische producten uit de regio. Dat proeft
en ziet u aan de opmaak van onze gerechten.

Varende eventlocatie
Als u een feest of event organiseert dan wilt u dat uw gasten zich uitstekend
vermaken en dat het hen aan niets ontbreekt. Bij Koninklijke Spido bent u aan
het juiste adres! Neem uw gasten mee aan boord en trakteer ze op een
adembenemend en wisselend decor. Geef uw gasten een bijzondere kijk op
zowel de bedrijvigheid in de Rotterdamse havens als de architectonische
hoogstandjes van onze mooie stad. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een
gespecialiseerde partner met een grote veelzijdigheid op het gebied van
entertainment. Gaat u voor kwaliteit en wilt u het maximale effect bereiken
met uw event? Wij ondersteunen u graag bij het maken van de juiste keuzes en
adviseren u met creatieve ideeën. Aan boord staan diverse moderne
audiovisuele middelen tot uw beschikking, zodat u probleemloos een
toespraak of presentatie kunt geven.

Kom vrijblijvend langs
Wilt u meer weten en praten over de mogelijkheden bij ons aan boord?
Maak gerust een afspraak met één van onze eventmanagers voor een
vrijblijvend gesprek en een inspirerende rondleiding aan boord van onze
schepen. U bent van harte welkom en we denken graag met u mee.
Mail naar events@spido.nl
Of bel (010) 275 99 73

 Vaarduur naar wens
 Vaarroute naar wens
 Flexibele op- en afstappunten mogelijk
 Ervaren, eigen bemanning
 Keuze uit zes schepen die flexibel zijn in te richten
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Ontbijtbuffet
Begin de dag goed en geniet met uw gezelschap van een uitgebreid
ontbijtbuffet met verse roomboter croissants en dagverse broodjes.
Ons ontbijtbuffet kan worden aangevuld met diverse supplementen,
zo maakt u het zo uitgebreid en luxe als u zelf wilt.

Brood

Supplementen per persoon

Assortiment dagverse broodjes, geserveerd met roomboter
Krentenbollen
Roombotercroissants
Chocolade muffins

Koud
Yoghurt en granola 				
Verse fruitsalade 				
Rosbief van rund 				
Gerookte zalm					

Hartig beleg
Jong belegen Rotterdamsche kaas
Boerenachterham
Gerookte kipfilet
Bacon
Traditionele hummus van kikkererwten, olijfolie, knoflook en komijn

2,75
3,50
2,50
2,75

Warm
Bonen in tomatensaus 			
Chipolata worstjes 				
Aardappel rösti 				
Vegetarische quiche				

Zoet beleg

1,50
3,50
1,75
3,50

Assortiment van jam, chocoladepasta, pindakaas en hagelslag

Gerechten met ei

Zoet

Roerei
Gekookte eieren

Appelkruimel gebak met gezoete room
Tiramisu 					
Framboos-mascarponecake			

3,50
3,50
3,50

Biologische sappen per glas

3,50

Salade
Frisse tomaat komkommersalade

Appelsap
Sinaasappelsap
Appel-aardbei
Perensap

Inclusief onbeperkt koffie & thee.
Overige dranken o.b.v. nacalculatie.

15,50 per persoon
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Brunchbuffet
Te laat voor het ontbijt of nog net te vroeg voor de lunch? Dan is ons
uitgebreide brunchbuffet de perfecte oplossing. Dit is het moment om
met elkaar te genieten van al het lekkers dat wij in buffetvorm voor uw
gezelschap klaarzetten. U kunt ons gevarieerde brunchbuffet nog
extra speciaal maken door supplementen toe te voegen.

Brood

Supplementen per persoon

Assortiment dagverse broodjes geserveerd met roomboter,
Tomatentapenade en basilicumpesto

Koud

Hartig beleg

Pastasalade pesto met seizoensgroenten en mozzarella		
Parelcouscoussalade met suikersla, gepofte cherrytomaatjes,
zwarte olijven, gerookte feta en basilicumdressing			
Verse fruitsalade 						

Jong belegen Rotterdamsche kaas
Boeren achterham
Gerookte kipfilet
Rosbief van rund
Traditionele hummus van kikkererwten, olijfolie, knoflook en komijn
Gerookte zalm

3,50
3,50

Warm
Rotterdamse kroket met mosterd, geserveerd op een zacht puntje
Saucijzenbroodje 							
Kaasbroodje 							

Brunch gerechten
Broodpudding met brie en bacon
Vegetarische quiche
Ambachtelijk bereide tomatensoep

3,50
2,75
2,75

Zoet

Salade
Makreelsalade met zoetzure uitjes
Frisse tomaat-komkommersalade

Zoet

Appelkruimelgebak met gezoete room
Tiramisu 					
Framboos-mascarponecake			

3,50
3,50
3,50

Biologische sappen per glas

3,50

Appelsap
Sinaasappelsap
Sap van appel en aardbei
Perensap

Brownie met pecannoten
Wafeltjes met kersen en slagroom
Inclusief onbeperkt koffie & thee.
Overige dranken o.b.v. nacalculatie.

24,50 per persoon

3,50
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Lunchbuffet
Een goed lunchbuffet onderscheidt zich door een
gevarieerd aanbod waarbij gewerkt wordt met gezonde en verse
producten. Ons complete lunchbuffet kunt u naar wens verder
uitbreiden met diverse koude en warme

Brood

Supplementen per persoon

Assortiment dagverse broodjes, geserveerd met roomboter, tomatentapenade
en basilicumpesto

Koud

Hartig beleg

Pastasalade pesto met seizoensgroenten en mozzarella 		
Parelcouscoussalade met suikersla, gepofte cherrytomaatjes,
zwarte olijven, gerookte feta en basilicumdressing 		
Yoghurt en granola							
Verse fruitsalade 							

Jong belegen Rotterdamsche kaas
Boerenachterham
Gerookte kipfilet
Rosbief
Traditionele hummus van kikkererwten, olijfolie, knoflook en komijn
Gerookte zalm

3,50
3,50
2,75
3,50

Warm
Rotterdamse kroket met mosterd, geserveerd op een zacht puntje
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje 							
Vegetarische quiche 							

Zoet beleg
Verschillend assortiment van jam, chocoladepasta en hagelslag

3,50
2,75
2,75
3,50

Salade
Zoet

Makreelsalade met zoetzure uitjes
Frisse tomaat-komkommersalade

Appelkruimelgebak met gezoete room 					
Tiramisu								
Framboos-mascarponecake 						

Inclusief onbeperkt koffie & thee.
Overige dranken o.b.v. nacalculatie.

18,50 per persoon

Biologische sappen per glas
Appelsap
Sinaasappelsap
Sap van appel en aardbei
Perensap
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3,50

3,50
3,50
3,50

Walking lunch
Een walking lunch bestaat uit diverse makkelijk uit de hand te eten
gerechtjes. Uw gasten hoeven niet per se aan tafel plaats te nemen,
daardoor kunnen we gerechtjes serveren over het gehele schip. Bij mooi
weer op onze buitendekken en bij slecht weer in onze gezellige salon.
Wij bieden een dynamische sfeer waarbij gasten al snel met elkaar in
gesprek raken.

Kleine belegde broodjes

Supplementen per persoon

Bruin broodje met makreelsalade, gepekelde ui en suikersla
Ciabatta met pastrami, paddenstoelenmayonaise en mizuna
Bruin broodje met oude Rotterdamsche kaas, mosterd en cornichon

Koud
Verse fruitsalade 							
Suikersla gevuld met frisse aardappelsalade
			
Ciabatta met gerookte zalm en Arabisch gekruide roomkaas
Ciabatta met brie, gemarineerde groene asperges, rucola en
mosterdmayonaise
Wrap gevuld met aardappelsalade, cashewnotencrème en atjar van
rode kool
		

Salade
Salade van couscous, bleekselderij, gepofte cherrytomaat, zwarte olijven,
gerookte feta en basilicumdressing

3,50
2,50
2,50
2,75
2,75

Koude bites
Warm

Wrap gevuld met gerookte zalm, suikersla en gepekelde groenten
Wrap gevuld met gerookte kip, raita en suikersla

Romige bloemkoolsoep met hazelnoot (20 cl)
			
Rotterdamse kroket met mosterd, geserveerd op een zacht puntje
Goa bow gevuld met licht gekruid buikspek, vijfkruiden-lak, taugé,
bosui en kool
Goa bowl gevuld met tempeh, bosui en kimchi van Chinese kool

Inclusief onbeperkt koffie & thee.
Overige dranken o.b.v. nacalculatie.

1,75
3,50
3,75
3,75

18,50 per persoon

Zoet
Appelkruimelgebak met gezoete room
Tiramisu 					
Framboos-mascarponecake			
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3,50
3,50
3,50

Sit down lunch
Onze lunches worden aan tafel in één gang uitgeserveerd.
Alle gerechten worden bereid met verse ingrediënten en een flinke dosis
passie. Het is uiteraard altijd mogelijk om andere ideeën te overleggen of
om rekening te houden met specifieke dieetwensen of een allergie. Als
supplement op dit menu kunt u nog een dessert toevoegen.

Menu sit down lunch

Desserts

Salade, soep en brood worden in één gang geserveerd.

Dome Carrot & Citrus: worteltaart, mousse van kalamansi, mandarijncompote,
geserveerd met sorbet van bloedsinaasappel

Parelcouscoussalade met suikersla, bleekselderij, gepofte cherrytomaat, zwarte
olijven, gerookte feta en basilicumdressing
Romige bloemkoolsoep met hazelnoot en zuurdesembrood

8,50
Trio chocolade: mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure
chocolade en room van witte chocolade
Gedecoreerd met een galette en crumble van witte chocola en pistache

of

9,50

Rijk gevulde bouillabaisse met garnalen en mosselen (meerprijs +3,50 euro)
Flatbread met raita, zachtgegaarde kippendijen, Pecorino, gepekelde ui en
jonge bladspinazie
of
Flatbread met hummus, groene asperge, Pecorino, gepekelde ui en jonge
bladspinazie

17,50 per persoon
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High tea & high wine
Uitgebreid bijpraten terwijl u geniet van de heerlijkste gerechtjes.
De high tea wordt gepresenteerd op etagères en biedt zoete lekkernijen
en hartige gerechtjes, geserveerd met een theesoort naar keuze. De high
wine bestaat uit 3 gangen. Bij iedere gang presenteren wij een glas wijn
met bijpassende gerechtjes.

High tea

High wine

Een etagère per persoon

Eerste ronde

Soep

Gefrituurd ei met crème van truffel en bloemkool
Escabeche van pulpo met krokante rozemarijn
Gebakken Padrón pepers
Cider: Comte Louis de Lauriston, Domfort, Frankrijk

Romig bloemkoolsoepje met hazelnoot

Zoet
Scones met clotted cream en vruchtenconfituur
Cheesecake
Limoen-citroentaart met merengue
Cupcake chocolade
Macaron met zoute karamel

Tweede ronde
Rundertartaar met salsa van mango en chili
Tempura van bloemkool met sesam en teriyaki-saus
Pancake van groene ui (pajeon), gevuld met rivierkreeftjes
Wijn: Schloss Johannisberg, riesling, Rheingau, Duitsland

Hartig
Sandwich komkommer, eiersalade en tuinkers
Sandwich gerookte zalm met verse roomkaas en kruiden
Hartige taart met spek en paddenstoelen

Derde ronde
Spruitenstamppotje met Iberico rookworst en grove mosterd
In ganzenvet krokant gebakken zuurkool met aardpeercrème en kletzenbrood
Wijn: Maychoss-Altenahr, spätburgunder, Ahr, Duitsland

25,50 per persoon

32,50 per persoon
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Dinerbuffet
Laat u verrassen door culinaire gerechten met wereldse smaken van ons
dinerbuffet. Uw gasten kunnen zelf opscheppen en bepalen zo zelf wat
zij eten en hoeveel. U kunt het buffet aanvullen met koude en warme
supplementen of een dessert.

Dinerbuffet

Supplementen per persoon

- Assortiment

dagverse broodjes, geserveerd met kruidenboter, tapenade van
tomaten en basilicumpesto
- Salade van parelcouscous, bleekselderij, gepofte cherrytomaat, zwarte
olijven, gerookte feta en basilicumdressing
- Pastasalade met tonijn, boontjes, kool en cornichon
- Runderstoofvlees volgens oud-Hollands recept
- Klein saladebuffet met verschillende dressings
- Vegetarische quiche gevuld met seizoensgroenten en kruiden
- Aardappelgratin met oude Rotterdamsche kaas
- Vangst van de dag (dagverse vis, bereid op de plancha)
- Gemarineerde maiskippendij

Koude gerechten
Frisse gazpacho met Spaanse peper, komkommer en croutons | 20cl
2,75
Gepekelde zalm, gekruid met za’atar 				
4,50
Charcuterie met drie soorten vleeswaren
5,50
Pata Negra								 7,50
Boerenpaté met sjalottencompote 					
5,50
Verschillende soorten kaas en kletzenbrood 				 5,50

Warme gerechten
Ambachtelijke Rotterdamse friet met sauzen 				 2,75
Pasta Mezza Ziti met portobello-roomsaus 				 4,50
Dungesneden procureur met gepofte paprika, courgette en aubergine
6,50

27,50 per persoon
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Walking dinner
Een walking dinner bestaat uit diverse gerechtjes die in kleine porties
geserveerd worden. Hierbij hoeven de gasten niet per se aan tafels
plaats te nemen. Het walking dinner kan ook plaatsvinden op de
buitendekken of bij slecht weer in onze gezellige salon.

Diner gepresenteerd in vier rondes

Diner gepresenteerd in zes rondes

Frisse zalmsalade, gekruid met za’atar, atjar van rode kool en saffraankroepoek

Vier rondes, aangevuld met de volgende twee gerechten:

Gebarbecuede rode bieten met gerookte feta en emulsie van olijfolie en pijnboompitten

Rundertataki met structuren van wakame, ponzu-gel en gepofte wilde rijst
Rijk gevulde bouillabaisse met garnalen en mosselen

Gemarineerde maiskippendij met suikersla, knolselderij en salsa verde

47,50 per persoon

Mousse van melkchocolade mousse, ganache en mousse van pure chocolade,
room van witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Diner gepresenteerd in acht rondes

37,50 per persoon

Zes rondes, aangevuld met de volgende twee gerechten:
USA house steak, geserveerd met gebrande uiencompote en rozemarijnsaus
Brie de Meaux met peer-pectine, bleekselderij en krokant zuurdesembrood

57,50 per persoon
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Walking dinner vegan
Een vegan walking dinner bestaat uit diverse kleine vegan gerechtjes.
Hierbij hoeven de gasten niet per se aan tafels plaats te nemen.
Het walking dinner kan ook plaatsvinden op de buitendekken.

Vegan diner gepresenteerd in vier rondes

Vegan diner gepresenteerd in zes rondes

Frisse salade van venkel met atjar van rode kool met gepoft venkelzaad

Vier rondes, aangevuld met de volgende twee gerechten:

Gekonfijte artisjok met Granny Smith en gel van bleekselderij

Gebarbecuede rode biet met gerookte avocadocrème en pijnboompitten

Gebakken knolselderij met doperwtencrème en citrus

Romige aardappelprei-soep met wintertruffel, schorseneren en macadamia

Frambozenmousse met gepofte rijst en vers fruit

47,50 per persoon

37,50 per persoon

Vegan diner gepresenteerd in acht rondes
Zes rondes, aangevuld met de volgende twee gerechten:
Structuren van ui, pompoen met een portobello-bonenkruidjus
Pure ganache (van chocolade gemaakt) met olijfolie, Maldon zout en
amandelpraline

57,50 per persoon
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Sit down dinner
Een sit down dinner biedt een ideale setting om uitgebreid te tafelen
waarbij u alle tijd heeft om met uw gasten te praten. De chef zorgt met
zorgvuldig gekozen ingrediënten voor een gastronomische reis.
Dat wordt genieten!

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Rundertataki met structuren van wakame, ponzu-gel en gepofte wilde rijst

USA house steak geserveerd met gebrande uiencompote, rozemarijnsaus en
aardappelgratin

(Keuze uit drie gerechten)

(Keuze uit drie gerechten)

of
of
Ceviche van koningsbaars met crème van bataat, bonito crunch en ingelegde
sjalotten
of

Heilbot met Parmigiano Reggiano, aardappelgratin, doperwtencrème en
schuimige beure blanc

Gebarbecuede rode biet met gerookte avocadocrème en pijnboompitten

of
Gebakken knolselderij met Parmigiano Reggiano, gratin van aardappel en

Tussengerechten bij vier gangen

knolselderij, doperwtencrème en citrus

(Keuze uit twee gerechten)

Dessert

Bouillabaisse met garnalen en mosselen

Dome Carrot & Citrus: worteltaart, mousse van kalamansi, mandarijncompote,
geserveerd met sorbet van bloedsinaasappel

of
Romige bloemkoolsoep met hazelnoot en truffelolie

of

Prijs 3-gangendiner:
35,00 per persoon

Mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade, room van
witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Prijs 4-gangendiner:

of

39,50 per persoon
Het diner wordt geserveerd met breekbrood en extra vergine olijfolie

Frambozenmousse met gepofte rijst, vers fruit en sorbet
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Dessertbuffet
Leg uw gasten extra in de watten en sluit uw event af met een uitgebreid
dessertbuffet vol zoete lekkernijen zoals vers gebakken taartjes,
vers fruit en ambachtelijk ijs. De buffetlift wordt uitgebreid gedecoreerd
naar uw wens of thema. Met eventueel rook en vuurwerk.

Dessertbuffet

Luxe dessertbuffet

-

Verse luxe fruitsalade
Omelette sibérienne van roomijs met Bourbon vanille en merengue
Vanille-parfait met cookie dough en choco swirls
Verschillende soorten seizoenstaartjes
Verschillende soorten roomijs en sorbetijs
Limoencheesecake
Cheesecake met passievrucht en merenque
Sticky brownie met gekarameliseerde pecannoten
Tarte tatin met lobigge vanilleroom

Verse fruitsalade
Vanille-parfait met cookie dough en choco swirls
Cheesecake met passievrucht en merengue
Frambozenbavarois met witte chocolade
Crème brûlée met citrussalade
Traditionele tiramisu
Sticky brownie met gekarameliseerde pecannoten
Verschillende soorten kaas, brood, gedroogd en vers fruit

12,50 per persoon

19,50 per persoon

Optie kaasplank
De kaasplank kan geserveerd worden na, voor en tijdens het dessertbuffet,
de sit down en het walking dinner			

8,50 per persoon
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Borrel & bites
Ideaal tijdens een borrel, feestavond of een receptie.
Onze hapjes worden met de grootste aandacht bereid. Het is uiteraard
altijd mogelijk om andere ideeën te overleggen.

Bites klaargezet op tafel

Bites geserveerd

Pretzels en gerookte amandelen 					 2,75
Oude Rotterdamsche kaas 						 4,50
Gemarineerde olijven 							 2,75
Crudité, rauwkost van seizoensgroenten met frisse dip van
kokos en bospeen
		
2,75
Kaasplankje met drie soorten kazen en kletzenbrood
5,50
Gepekelde zalm gekruid met za’atar 					
4,75
Charcuterie met drie soorten gedroogde vleeswaren
5,50
Cecina de Léon 								 6,50
Pata Negra 								 7,50
Zuurdesembrood met tapenade, olijfolie en beurre fleur du sel		
6,50

Crostini caprese (1) 							
Crostini makreelsalade (1) 						
Crostini rillettes van eend met sjalottencompote (1) 			
Crostini met truffelmayonaise, Parmaham en Pecorino (1) 		
Crostini paddenstoelen-rilletes (1)					
Rundvleesbitterballen met fijne mosterd, 6 stuks 			
Halal bitterballen met fijne mosterd, 6 stuks 				
Old Amsterdam kaasbitterballen met fijne mosterd, 6 stuks 		
Kaasloempia’s met chilisaus, 6 stuks
				
Risottobitterballen met truffelmayonaise, 6 stuks 			
Butterfly shrimps met chilisaus, 6 stuks 					
Krokante kippendijen met sesamdip, 4 stuks 				
Krokante jalapeño gevuld met cheddar, 4 stuks 			
Gemengde bittergarnituur: met mini-frikandellen en bitterballen,
bamihapjes en kipnuggets, 24 stuks				
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1,00
1,50
1,75
2,00
2,00
6,50
6,50
6,50
6,75
6,75
9,75
9,50
5,50
21,50

Amuses
Wat is er leuker dan uw gasten te ontvangen met een welkomstdrankje
en een amuse. Deze hapjes zijn een lekkere binnenkomer. Het is uiteraard
altijd mogelijk om andere ideeën te overleggen. Er zijn natuurlijk ook
uitgebreide mogelijkheden voor gasten die een speciaal dieet volgen of
een allergie hebben.

Vlees
Chaud-froid van gerookte entrecote, toast en bieslook 			
Steak tartaar traditioneel						
Rillettes van eendenbout op crostini 				

2,50
2,50
2,50

Vis
Platte Zeeuwse oester met bosui-dressing, grapefruit en gekonfijte
gember
Haring op toast met gepekelde ui en een gel van kervel 			

5,50
3,50

Vega
Crostini met rillettes van oesterzwam 				
Mini-witlof gevuld met crème van Romero met gepofte quinoa en
citroen
Kimchi springroll met gepekelde bloemkoolmayonaise 			

1,25
1,50
1,75

Prijs per stuk
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Royal sit down dinner
Het Royal menu is het meest exclusieve menu van Spido.. Het menu
bestaat uit signature gerechten van onze Executive Chef. Pure smaken
komen samen door het exclusieve gebruik van de beste producten.

Menu royal vijf gangen diner

USA short rib

+ optioneel wijnadvies

Zacht gegaard rundvlees, pommes pailles, knolselderijgratin
Wijn: Cesaro Ripasso Bosan, rondinella en corvina, Valpolicella, Italië

Amuse

Amalia

Rundertartaar met een mayonaise van ansjovis en kappertjes, krokantje van
pata negra en tomaat-kaviaar.

Mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade,
room van witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Wijn: Pol Roger, Champagne, Frankrijk
Wijn: Banyuls rimage, Banyuls, Frankrijk

Paling in het groen
Gerookte en gestoomde paling, doperwtencrème, gefermenteerde groene
asperges en lavas-komkommergelei

Inclusief welkomstcocktail, brood met olijfolie en boter en koffie met friandises

Menu: 75,00 per persoon

Wijn: La Forge Estate, viognier, Pays d’Oc, Frankrijk

Optioneel wijnarrangement: 42,50 per persoon

Gepocheerde sliptong
Citrusrisotto met pompoen en beurre blanc
Wijn: Esporão Private Selection Branco, sémillon, Alentejo, Portugal
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Royal sit down dinner
Het Royal menu is het meest exclusieve menu van Spido en kan alleen
geserveerd worden op ons luxueuze eventjacht de Prinses Amalia.
Het menu bestaat uit signature gerechten van onze Executive Chef.
Pure smaken komen samen door het exclusieve gebruik van de beste
producten.

Menu royal vijf gangen diner

Anjou duif

+ optioneel wijnadvies

Gebrande witlofjus, ingelegde witlofhartjes, aardappelmouseline en bimi bites
Wijn: Jaffelin Givry rouge, pinot noir, Bourgogne, Frankrijk

Amuse
Rundertartaar met manchego, mango en chilipeper

Amalia

Champagne: Pol Roger, Champagne, Frankrijk

Mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade,
room van witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Ceviche makreel
Passievrucht, oester en rettich

Wijn: Banyuls rimage, Banyuls, Frankrijk

Wijn: Pierre Brevin Sancerre, sauvignon blanc, Frankrijk
Inclusief welkomstcocktail, brood met olijfolie en boter en koffie met friandises

Black venus risotto

Menu: 75,00 per persoon

Zacht gegaarde octopus, gebrande venkel en zilte groenten

Optioneel wijnarrangement: 36,50 per persoon

Wijn: Chateau de Chemilly Chablis vieilles vignes, Chablis, Frankrijk
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Royal buffetten
Onderstaand vindt u onze luxe Royal buffetten, bestaand uit een royal
Asian buffet, royal Frans buffet en een royal seafood buffet. Deze
buffetten worden op onze per thema gedecoreerde
buffetliften geserveerd. De chef-kok zal aanwezig zijn voor eventuele
uitleg en aanvulling van het buffet of live trancheren.

Royal French buffet

Aan het buffet getrancheerde côte de
boeuf (dagprijs)

Koud

Côte de boeuf, gebakken naar wens, live getrancheerd door de chef,
opgediend met grof zeezout en grove mosterd
150 gram per persoon

Verschillende soorten charcuterie: jambon, saucisson, pickled veggies en
zuurdesem crostini
Fruit de mer met oesters, langoustines, garnalen, kokkels en scheermessen
Zalm gemarineerd in rode biet, kervel, dille en mosterd
Krullen foie gras op zuurdesemtoast met een compote van rodewijn-sjalotten
Crudité met een dip van knoflookyoghurt

Dessert
Crème brûlée							

9,00 per persoon

Warm

Combinatie van verschillende Franse desserts: eclairs, crêpes Suzette, tarte

Halve kreeft met vlees los in de schaal, gegaard in court bouillon en
geserveerd met beurre noisette
Kabeljauwrug gegaard in beurre blanc met zuring
Crevette garnalen gegratineerd met Pernod boter, peterselie en citroen
Confit de canard, krokant gebakken, geserveerd met een jus van kalf en
sinaasappel
Boeuf bourguignon

tatin en dame blanche 								

12,00 per persoon

Sides
Aardappelgratin met Gruyère kaas, aardappelpuree met room en boter
Gegrilde seizoensgroenten, groene asperges, venkel, ratatouille van courgettes

80,00 per persoon
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Royal buffetten
Onderstaand vindt u onze luxe Royal buffetten, bestaand uit een royal
Asian buffet, royal Frans buffet en een royal seafood buffet. Deze
buffetten worden op onze per thema gedecoreerde
buffetliften geserveerd. De chef-kok zal aanwezig zijn voor eventuele
uitleg en aanvulling van het buffet of live trancheren.

Royal Asian buffet

Wagyu A5 (dagprijs)
Wagyu steak met een teryaki kalfsjus, à la minute getrancheerd door de chef

Koud

Dessert

Luxe sushi assortiment maki, uramaki, futomaki gevuld en belegd met zalm,
tonijn, ebi, avocado, daikon, unagi en komkommer
Selectie sashimi van zalm, tonijn, coquille en seizoensvis
Oesters Japanse stijl met yuzu, nori en wasabi crisp
Oesters Chinese stijl, gestoomd met zwarte bonen en knoflook-chli-olie(Warm)
Crispy veggie springrolls met Thaise pindadressing
Gemarineerde zeewiersalade
De hapjes worden gepresenteerd met verschillende soorten sauzen en stokjes

Fried steam bun met sesamijs en rice crisp 		

		

6,00 per persoon
Gemarineerde aardbeien met yuzu, licht pittige rode peper en miso
vanille-ijs en gekarameliseerde witte-chocolade-crunch

12,00 per persoon

Warm
Kreeft gehalveerd met het vlees los in de schaal in een Singapore milde
chilisaus met bosui en krokante sjalot
Char siu en vijfkruiden crispy porkbelly
Dimsum en dumplins vega, vlees en vis
Tempura veggie en garnaal

Sides
Gewokte groenten: mini-mais, bimi en paksoi
Seseame chili noodles
Fried rice met ei, erwten en knoflook

115,00 per persoon

20

Royal buffetten
Onderstaand vindt u onze luxe Royal buffetten, bestaand uit een royal
Asian buffet, royal Frans buffet en een royal seafood buffet. Deze
buffetten worden op onze per thema gedecoreerde
buffetliften geserveerd. De chef-kok zal aanwezig zijn voor eventuele
uitleg en aanvulling van het buffet of live trancheren.

Royal sea food buffet

Fruits de mer buffet uitgebreid (dagprijs)
Selectie van de mooiste seizoensproducten die Schmidt Zeevis in het
assortiment heeft

Koud
Sashimi van tonijn, zalm, coquille en vis van het seizoen, geserveerd op ijs in
shiso-bladeren
Fruit de mer met oesters, krab, langoustines, garnalen, kokkels en scheermessen
Cocktail van Hollandse garnalen met gepekelde tomatenkaviaar, avocado en
kervel
Graved lax: gemarineerde zalm in dille, zeezout, mosterd en basterdsuiker

Supplementen (dagprijs)
Kaviaar met blinis en crème fraîche
Oesterbar waar live oesters worden gekraakt en gegarneerd

Dessert
Dome Carrot & Citrus: worteltaart, mousse van kalamansi, mandarijncompote,
geserveerd met sorbet van bloedsinaasappel

Warm

8,50 per persoon

Gepocheerde tongfilet in visboullion en roomboter
Krokant gebakken zalm in zuringcrème
Kreeft gehalveerd met het vlees los in de schaal, geserveerd met beurre
noisette en jus van kip en yuzu
Hele zeebaars in een zoutkorst gebakken
Mosselen, in het seizoen
Gepofte aardappel met crème fraîche en kruiden
Risotto met citrus en parmezaan
Salade van venkel, rode ui, gepekelde komkommer, veldsla en verse erwten
Gebarbecuede groenten met citroen-knoflookolie
Luxe friet

Trio chocola: mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade en room van witte chocolade. Gedecoreerd met een galette en crumble
van witte chocola en pistache

9,50 per persoon

95,00 per persoon
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Royal sit down dinner
Het Royal menu is het meest exclusieve menu van Spido en kan alleen
geserveerd worden op ons luxueuze eventjacht Prinses Amalia.
Het menu bestaat uit signature gerechten van onze executive chef.
Pure smaken komen samen door het gebruik van de beste
producten.

Menu royal 7 gangen diner

Brie de Meaux
Doyenné du Comice en zuurdesem

Amuse

Amalia

Platte Zeeuwse oester**** met bosui-dressing, grapefruit en gekonfijte gember

Mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade,
room van witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Mrij rund
Tataki van gepekelde ossenhaas, ponzu, gefermenteerde groene asperges,
wakame-structuren en lotuswortel

Inclusief welkomstcocktail, brood met olijfolie en boter en koffie met friandises

145,00 per persoon

Sint Jacobsschelp & Baeri kaviaar
Gebarbecuede prei, crème fraîche saus, zure aardappelcrème en Granny Smith

Wijnarrangement

Zwarte truffel

Een goed wijnadvies is volgens ons altijd maatwerk. Daarom gaat onze
sommelier graag met u in gesprek om te kijken naar uw persoonlijke
voorkeuren en smaakbeleving. Zo komen we gezamenlijk tot een passend en
verrassend wijnarrangement voor uw event.

Truffelrisotto met Parimigano Reggiano 30 maanden gerijpt, zoetzuur van
shiitake en crisp van Pata Negra

Kobe beef A5
Stoofpotje van kalfswang, pistache en gerookte knoflookschuim, ploca du
Pérou en suikersla
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Royal walking dinner
Bied uw gasten een bijzondere culinaire beleving! Alle gangen zijn
zorgvuldig op elkaar afgestemd en zorgen voor een complete
smaaksensatie. Een walking dinner bestaat uit makkelijk te eten
gerechtjes. Uw gasten kunnen zich tijdens het diner vrij bewegen.

Menu royal 7 gangen
USA short rib
Amuse

Zacht gegaard rundvlees, pommes pailles en knolselderijgratin

Platte Zeeuwse oester*** met bosui-dressing, grapefruit en gekonfijte gember

Kalamansi
Tonijn Sashimi

Gin en tonic met een granité van groene zuring

Ponzu, gefermenteerde groene asperges, wakame-structuren en lotuswortel

Amalia
Sint jacobsschelp & Baeri kaviaar

Mousse van melkchocolade, ganache en mousse van pure chocolade,
room van witte chocolade en crumble van witte chocola en pistache

Gebarbecuede prei, crème fraîche saus, zure aardappelcrème en Granny Smith

Zwarte truffel

Inclusief welkomstcocktail

Truffelrisotto met Parimigano Reggiano 30 maanden, zoetzuur van shiitake en

95,00 per persoon

crisp van Pata Negra
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Themabuffet
Hollands & Duits
Bent u op zoek naar iets anders voor uw event? Dan is het Hollandse of
Duitse buffet uitermate geschikt. Terug naar de basis!

Hollands buffet

Duits buffet

Assortiment dagverse broodjes, geserveerd met kruidenboter

Pretzels en zuurdesembrood geserveerd met kruiden en mosterd

Stamppotten geserveerd met grove
mosterdjus

Vlees
Kipschnitzel
Currywurst
Runderbraadworst

Boerenkoolstamppot met aardappel en boerenkool
Stamppot “Blote billetjes in het gras” met aardappel, snijbonen en witte bonen
Zuurkoolstamppot met aardappel, zuurkool, ui en buikspek

Vega

Vlees
Rookworst met gebakken uien
Beenham met honingmosterdsaus
Hachee-schotel

Aardappel rösti
Aardappelsalade
Rode-bietensalade
Uienquiche
Zuurkool
Vega-worst

Vis

32,50 per persoon

Kibbeling met ravigottesaus en remouladesaus

Salade
Rauwkostsalade

32,50 per persoon
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Themabuffet
Italiaans & Frans
Waan u in Italiaanse of Franse sferen met ons uitgebreide themabuffet.
Er zullen bekende gerechten geserveerd worden die uw event de sfeer
brengt waar u naar zoekt.

Italiaans buffet

Frans buffet

Focaccia geserveerd met tomatentapenade en basilicumpesto

Geserveerd met vers brood en Bretonse gezouten roomboter

Vlees

Vlees

Ossobuco op traditionele wijze bereid
Saltimbocca alla romana
Pasta Puttanesca met kappertjes, tomaat, olijven, pancetta en ansjovis

Boeuf bourguignon

Vis

Vis

Kabeljauw met beurre blanc
Salade niçoise

Pasta aglio e olio met garnalen
Op de huid gebakken dorade in olijfolie met citrus en verse kruiden

Vega

Vega

Pommes Dauphine
Aardappelgratin
Ratatouille
Vegetarische quiche
Linzensalade met geroosterde groenten en geitenkaas

Salade Caprese met verse mozzarela, polenta met gegrilde groenten en
Manchego
Pastasalade met gemarineerde paddenstoelen, basilicum en truffel

Antipasti buffet

32,50 per persoon

Pecorino
Rucola
Olijven
Geroosterde paprika
Gedroogde tomaat
Gedroogde hammen

32,50 per persoon
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Themabuffet
Aziatisch
Laat uw gasten proeven van de Aziatische keuken. Dit buffet is een feest
voor alle zintuigen dankzij de kleurrijke, exotische en geurige gerechten.

Aziatisch buffet
Vlees
Char siu (geroosterd varkensvlees)
Ajam saté (gemarineerde kip met pindakokossaus)
Szechuan pork belly (zacht gegaard buikspek in een milde spicy
Szechuansaus)

Vis
Udang asam manis (grote garnalen in zoetzure saus)
Makreel Pepesan (makreelfilet gegaard in onder meer knoflook, trassie en
ketjap)

Vega
Sambal goreng boontjes (gebakken haricots verts met sambal)
Telor boemboe bali (eieren gekookt in chilisaus)
Frisse komkommersalade (met sesamdressing)

Sides
Nasi
Bami
Kimchi
Atjar tjampoer
Kroepoek
Seroendeng

32,50 per persoon
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Foodstand
Foodstands zijn ideaal voor een informeel event. Dit kan in het thema
van een land. De gerechten zijn zeer uiteenlopend en worden ter plaatse
bereid. U kunt meerdere foodstands tegelijkertijd combineren zodat uw
gasten veel keuze hebben.

Aziatisch

American barbecue

Platters met een ruim assortiment aan springrolls, sushi en sashimi

Verschillende bereidingen van vlees op Amerikaanse wijze

Verse springrolls en sushi

Smokey spareribs 150 gram
Classic burger, beef patty, brioche bun, chipotle ketchup, little gem, pickles,
cheddar, bacon, corn on the cob

Zalm
Sashimi
Komkommer avocado
Futo maki
Springroll

Koolsalade

20.50 per platter per persoon
Gebaseerd op een portie smokey spareribs, classic
burger, corn on the cob en koolsalade
Te reserveren vanaf 45 personen

24,50 per platter per persoon
Te reserveren vanaf 20 personen

Mexicaans
Warme nacho’s met guacamole, zure room en cheddarsaus
Taco pulled pork, frisse tomatensalsa, bosui en guacamole
Frisse Mexicaanse salade met mais, bruine bonen, tomaat en limoen

9,50 per platter per persoon
Gebaseerd op 1 portie nacho’s, 1 taco en salade
Te reserveren vanaf 45 personen
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Foodstand
Foodstands zijn een verrassende oplossing voor een informeel event.
Elk event wordt een groot succes met de verschillende gerechten van
een foodstand. Een combinatie van meerdere foodstands is mogelijk. De
gerechten worden ter plekke bereid.

Hotdog cornor

Vegan cornor

Classic hotdog met een warm pistoletje, mosterd, ketchup, augurk, zuurkool en
gebakken uitjes

Beyond burger met chipotle ketchup, vegan cheddar, suikersla en gepekelde
rode ui
Gegrilde bloemkool met tahin en zwarte sesam
Couscoussalade met gerookte amandelen en gedroogde abrikozen

5,50 per broodje
Te reserveren vanaf 45 personen

13,75 per platter per persoon
Gebaseerd op 1 burger, 1 portie bloemkool en couscoussalade
Te reserveren vanaf 20 personen

Hollandse snackcorner
Friet met verschillende sauzen: mayonaise, ketchup, pindasaus of curry
Broodje Rotterdamse kroket of broodje kaassoufflé

6,50 per persoon
Te reserveren vanaf 20 personen
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Oester & champagnebar
Oesters zijn een ware delicatesse! Een exclusieve oesterbar op uw event
zal uw gasten zeker verrassen en entertainen. De oesters worden live
open gestoken en bereid. Maak uw event extra speciaal en kies voor een
Oester- en Champagnebar

Oesterbar

De oesters die wij gebruiken zijn creuses van het huis

Drie verschillende bereidingen van oesters.
In een aparte oesterbar worden de oesters live open gestoken en bereid waar
de gasten bij zijn.

De Geay in Normandië.
De Spéciale Gaey blijft twee tot zes maanden in de claire met maximaal tien
oesters per vierkante meter.
Deze oester heeft een bijzondere smaak met een mooie balans tussen zoet en
zout.
Ze zijn zacht tegelijk met een fijne ziltigheid en een lange nasmaak.
De Spéciale Geay oester is in drie jaar tijd rijp voor consumptie.
Het formaat van de oesters wordt aangegeven met getallen van 5 tot 0, waarbij 5 de kleinste maat is.
Na een zorgvuldige selectie op vorm, ronding en dikte, wordt deze oester in de
claires van Marennes Oléron neergelegd.

14,50 per persoon
Gebaseerd op DRIE oesters p.p.
Vanaf 45 personen

Champagnebar per fles
Serveer champagne bij de oesters voor een extra bijzonder event.
Moët & Chandon Brut 						

75,00

Moët & Chandon Nectar 						

80,00

Moët & Chandon Rose						

90,00
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Gebak &
friandises

Gebak
Appeltaart met gezoete room 					
Tiramisu 				
Framboosmascarponecake						

3,50
3,50
3,50

			

Petit fours
Brownie 			
Boterkoek 					
Vanille madeleine 			
Bavarois van passievrucht en witte chocolade 				
Bavarois van bosvruchten en pure chocolade
Petit four (cake model) 					
Petit four met logo (cake model)				

1,95
1,50
1,75
1,75
1,75
3,50
3,95

Friandises
Macarons 			
Chocoladebonbons

1,50
1,50

Prijs per stuk
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Drankenkaart
Onderstaande kaart is slechts een deel van ons assortiment.
Mocht u specifieke wensen hebben, laat het ons weten!

Warme dranken
Koffie / Espresso 			
Thee				
Cappuccino				
Warme chocolademelk

2,80
2,70
3,00
3,50

			

Frisdrank
Coca Cola / Zero (20 cl.)
Coca Cola / Zero (33 cl.) 		
Fanta / Sprite 				
Fristi / Chocomel / Fanta Cassis
Fuze Tea Sparking / Green 		
Finley Tonic / Bitter Lemon / Ginger Ale
Minute Maid appelsap / tomatensap
Minute Maid jus d’orange		

3,00
4,50
3,00
3,25
3,25
3,25
3,25
3,50

Water
Chaudfontaine water (25 cl.) / (50 cl.) / (75 cl.)
3,00 / 4,25 / 5,95

Prosecco
Prosecco per glas 			
Prosecco per fles			

Huiswijn

P.S.V.

Valmont Blanc (wit) 				
Valmont Rouge (rood)
Valmont Rose (rose)
Per glas 				
5,50
Per fles				
27,50

Campari 				
Sherry 					
Port 					
Vermouth wit/rood			

4,00
3,20
3,70
3,50

Binnenlands gedistilleerd

Bier
Heineken small 			
Heineken medium 			
Heineken large 				
Heineken 0.0 				
Desperados 				

3,00
4,25
5,80
3,50
5,50

Likeuren
Advocaat 				
Advocaat met slagroom 		
Disaronno 				
Baileys 					
Tia Maria 				
Malibu 					
Grand Marnier 				
Cointreau				

6,00
32,50

31

3,00
3,50
4,70
4,80
4,70
4,50
4,70
4,70

Jenever				
Vieux, Berenburg			

3,50
3,00

Buitenlands gedistilleerd
Gin					
Wodka 				
Red Label 				
Bacardi 				
Remy Martin				

5,20
4,90
4,30
4,80
5,90

Wijnkaart (wit)
Onze wijnkaart is met veel zorg en liefde samengesteld. Laat u adviseren
over de wijnen door onze bekwame sommelier. Hij combineert bij elk
gerecht een verrassende wijn. Prijs per fles.

Finca el Origen Gran Chardonnay ‘Vista Flores vineyard’

Schloss Johannisberg Riesling ‘Gelblack’ trocken

Fraaie, met hout doortimmerde chardonnay afkomstig uit de hooggelegen
wijngaarden in de Uco Valley (1200 m boven zeeniveau!).
De koele nachten zorgen voor een wijn met hoge smaakintensiteit en fijne
onderliggende zuurgraad zodat de wijn door zijn levendigheid geweldig aan
tafel combineert met diverse gerechten.

Verfijnde en elegante droge riesling van het oudste Riesling wijngoed in de
Rheingau. Tonen van gele bloesem en rijpe appeltjes worden ondersteund
door ragfijne speelse zuren die de wijn een elegante structuur geven.
Verfijnde smaken laten zich hier graag door begeleiden.

45,00

32,00

Herdade do Esporão Private Selection branco

Château de Chemilly Chablis ‘Vieilles vignes’

Deze bijzondere wijn is gemaakt van 100% sémillon druiven uit de Portugese
Alentejo streek. Rijk van smaak, maar met een fijne balans en grote
complexiteit met indrukken van rijpe ananas, perziken, appels en citrusfruit.
Specialiteit van dit prachtige wijngoed.

Chablis volgens het boekje: een fris, mineralig droge expressie van chardonnay
druiven uit een koel klimaat. Door de eigenschappen van de bodem past deze
wijn fantastisch bij oesters en andere lekkere zeevruchten.

36,00

45,00

Sancerre blanc, Pierre Brevin 				

Domaine de Gressier Grillettte Chasselas ‘Les Chapelets’
Afkomstig uit het Zwitserse Neuchâtel is deze krachtige, minerale droge wijn
gemaakt van 100% oude stokken chasselas. Bijzondere omstandigheden brengen bijzondere wijnen voort, dat laat deze wijn duidelijk proeven. Een ware
traktatie!

Elegante witte wijn uit de Loire-streek, gemaakt van sauvignon blanc druiven.
De sterk krijthoudende bodem geeft de wijn zijn stuivend frisse karakter.
Verkwikkend als aperitief en bij vis-, schaal- en schelpdieren als ook bij een
mooi fris geitenkaasje

49,00

39,00
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Wijnkaart (rood)
Onze wijnkaart is met veel zorg en liefde samengesteld.
Laat u adviseren over de wijnen door onze bekwame sommelier.
Hij combineert bij elk gerecht een verrassende wijn. Prijs per fles.

Terlato & Chapoutier Shiraz-Viognier

El Meson Rioja Gran Reserva

Uit Australië afkomstige syrah (met een drupje witte viognier) is het resultaat
van een samenwerking tussen de twee top wijnfamilies Chapoutier uit de
Franse Rhônestreek en Terlato uit de Californische Napa Valley. In het midden
van de staat groeien de stokken op oude Franse onderstammen en zorgen
voor een soepele smaakrijke wijn.

Heerlijke volle en tegelijk zachte wijn uit de bekende Spaanse streek Rioja.
Drie jaar gerijpt in eiken vaten en daarna ter verfijning nog eens twee jaar op
fles geeft deze aanpak de wijn een complexiteit in fruit, kruidigheid en
structuur. Naast de tempranillo druif zit er ook 10% cabernet sauvignon in de
blend. Mooi bij gebraad, gegrilld vlees en rijpe kazen.

33,00

42,00

Cesari ‘Mitico’ Merlot

Jaffelin Givry Rouge

Deze complexe, rijke en goed gestructureerde merlot uit de Veneto heeft alles
wat een goed stuk rood vlees of een mooie rijpe kaas nodig heeft.
Mondvullend zwart fruit, fijne zachte tannines en tonen van bramen met een
klein lauriertje tijdens de afdronk. Ook bij mild gekruide gerechten uit de
Marokkaanse en Oosterse keukens een aanrader.

Een heerlijke zachte en frisse pinot noir met dat karakteristieke steentje uit de
bodem van de gemeente Givry in de Bourgogne. Het ambachtelijk wijn maken
met moderne inzichten en de beste apparatuur zorgt voor een perfecte balans
waardoor deze wijn zich bij veel gerechten thuis voelt. Tonen van zacht rood
fruit met een hint van verse kruiden en milde tannines.

35,00

45,00

Finca el Origen Gran Reserva Cabernet Sauvignon

Cesari Ripasso della Valpolicella ‘Bosan’

Deze fraaie wijn is afkomstig van de Argentijnse Vista Flores wijngaard,
gelegen op 1200 meter hoogte. Een krachtig bouquet met tonen van zwarte
bessen en bramen met een ondertoon van specerijen kenmerken deze wijn.

Diep rood fruit, frisse kersen en een beetje grip dankzij de milde tannines
maken deze complexe wijn herkenbaar als Valpolicella. De op de schillen van
Amarone getrokken wijn heeft een prachtige diepe kleur en een lange afdronk.
Drink hem bij geroosterd vlees, wild en stoofpotjes met intense volle smaken.

37,00

45,00
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Wijnkaart
(rose & dessert)
Onze wijnkaart is met veel zorg en liefde samengesteld.
Laat u adviseren over de wijnen door onze bekwame sommelier.
Hij combineert bij elk gerecht een verrassende wijn.
Prijs per fles.

Rose wijn

Dessert wijn

Baron Gassier Cuvée ‘Elégance’

Bacalhoã Moscatel Roxo

Prachtig zalmrose gekleurde wijn uit de Provence met die typische
licht-oranje zeem. Verfijnde en smaakrijke wijn die heel terecht ‘elegantie’ in
zijn naam draagt. Heerlijk bij milde voorgerechten, vis en koude
vleesgerechten.

Een volle zoete rode wijn afkomstig van het schiereiland Sétubal voor de kust
van Lissabon. De rode variant van de moscatel was bijna verdwenen maar
Bacahoã heeft hem van de vergetelheid gered.
Prachtige, licht kruidige tonen door vijf jaar vatrijping geven deze wijn
complexiteit en ondersteunen de honingachtige smaken.

35,00

39,00
Château Miraval
Krachtige Provence rosé in een droge, licht kruidige stijl. Prachtig intense
wijn van syrah, grenache, cinsault en een beetje witte rolle (vermentino) die
de fruittonen en de expressie van de bodem in balans presenteert. Past zeer
goed bij licht vlees en gevogelte.

Banyuls Rimage
Heerlijk friszoete wijn gemaakt van heel oude stokken grenache.
De wijngaarden liggen op terrassen tegen de steile rotshellingen aan en
pakken de volle zon die de wijn zijn intense gloedvolle smaak geeft.
Combineert mooi met rijpe kazen, rood fruit en chocoladedesserts.

45,00

42,00
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Cocktails &
champagne
Cocktails zijn enorm populair. Verwen uw gasten met een selectie aan
huisgemaakte cocktails. De drankjes worden ter plekke gemaakt door
een professionele cocktailshaker. Of kies voor luxe en serveer exclusieve
champagne. Dat is groots genieten!

Cocktails per glas

Welkomstdrankje per glas

Cosmopolitan (Wodka & cranberry)
Mojito (Rum, munt, syrup, soda)
Dark ‘n Stormy (Donkere rum, angostura bitters, limoen, ginger beer)
Caipirinha (Cachaca, rietsuiker, limoen, soda)

7,50
7,50
7,50
7,50

Kir Royal 							
Aperol Spritz 							
Elderflower Spritz 						
Spido Limoncello 						
Spido Punch							

Moscow Mule (Wodka, limoen, simple syrup, gingerbeer)
Cuba Libre (Donkere rum, cola, limoen)
Gin Black Beauty (Gin, bosbessen, soda)
Paloma Brava (Tequila, simple syrup, splash soda, grapefruit juice)

8,50
8,50
8,50
8,50

Champagne per fles

Pimm’s Cup (Gin, lemon soda, komkommer)
John Collins (Bourbon, lemon, simple syrup, soda)
Americano (Campari, vermouth, soda)
Bull Moose (Dark rum, white grapefruit juice, tonic)

Moët & Chandon Brut 						

10,00
10,00
10,00
10,00
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7,50
8,50
7,00
5,50
4,50

75,00

Moët & Chandon Nectar 						

80,00

Moët & Chandon Rose						

90,00

Contact
Contactinformatie
Afdeling Events
E-mailadres: events@spido.nl
Telefoonnummer: (010) 275 99 73

Adres
Koninklijke Spido BV
Willemsplein 85
3016DR Rotterdam
Algemeen telefoonnummer: (010) 275 99 99

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden of juist maatwerk
bespreken voor uw gasten? Neem gerust contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek en een inspirerende rondleiding aan boord van onze
schepen. We denken graag met u mee. U bent van harte welkom!

spido.nl

Meld u aan voor onze zakelijke nieuwsbrief
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, handige updates en
voordelige arrangementen! U meldt zich hier aan.
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Alle prijzen in dit foodbook zijn inclusief BTW. Dit foodbook vervangt alle
voorgaande uitgaves. Aanpassingen in het menu zijn mogelijk tegen een
meer- of minderprijs. Dranken worden afgerekend op basis van nacalculatie
tenzij anders vermeld of apart overeengekomen.

