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PASSAGIERSSCHIP

DE ONRUST

Natuurpark

Bruinvissen
(kleine walvissen)

Zeehondjes
Flora en fauna

Voor al uw feesten
en partijen

Heerlijk buffet, met
lekkere, verse, luxe hapjes

LOCATIE / LIGPLAATS:
Nieuwe Havenweg 5
4328 NK Burghsluis
T: 06-53535297 (di. t/m zo.)

www.ms-onrust.nl

ALL YOU CAN PARTY OP ZEE (DUUR: 6 UUR)
Feesten op volle zee op de Oosterschelde.
Een bruiloft, jubileum, familiereünie, vriendenuitje, of gewoon een heerlijke
relaxparty op zee voor gasten, die graag de tijd willen nemen om echt te genieten
met volle aandacht voor iedereen. Want als u een feest wil geven waar men jaren
later nog steeds over praat dan is het ‘All you can Party op zee’-arrangement op
de Onrust absoluut een feestelijke aanrader.
KENMERKEN
U vaart over de gehele Oosterschelde. U heeft alle
tijd voor speeches, om stukjes op te voeren en om
lekker bij te kletsen. En natuurlijk om uitgebreid en
lekker te eten. U krijgt een Zeeuwse Bolus bij de
koffie, lekkere hapjes en drankjes, t ussendoortjes,
een soepje, een koud buffet, een warm buffet en een
dessert. Genieten dus. Of beter gezegd: GENIETEN
PLUS. Dit arrangement is heel compleet. Het zal u
aan niets ontbreken.
GOED OM TE WETEN
Op ons passagiersschip kunt u binnen en buiten
zitten. Het maakt dus niet uit wat voor weer het is.
U heeft alle ruimte om heerlijk te genieten.
Voor honden is dit arrangement iets minder geschikt.
En voor kinderen kan het aan de lange kant zijn, maar
we zetten graag een kindertafel klaar (Tip: neem dan
wel wat eigen speelgoed mee).
WAT SERVEREN WIJ VOOR U EN UW
GASTEN?
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•
•
•
•
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Uiteraard de Zeeuwse Bolus.
Lekker veel hapjes, voor ieder wat wils. (Vegetarisch, vlees of vis)
Warm buffet en koud buffet.
Een heerlijk soepje of gazpacho.
Brood met allerlei smeersels.
Salades van groenten van het s eizoen met verse
kruiden.
Vis en vlees.
Aan boord hebben we een Green Egg BBQ.
Heerlijk beenham grillen (o.a.) of wat dacht u van
langzaam gegaarde procureur? Heerlijk smullen!
Een lekker dessert, bijvoorbeeld fruit van het
seizoen met ijs of bijvoorbeeld panna cotta met
een vruchtencoulis.

HEEFT U ZELF WENSEN?
Heeft u zelf wensen of wilt u dat er rekening wordt
gehouden met een speciaal dieet of allergieën? Laat
het ons weten, want dan stellen we het buffet samen
met u op, om het precies te maken naar uw wens.
We maken alle gerechten zelf. Alles vers en met liefde 
bereid in de kombuis van het schip.

HET PROGRAMMA
14.00 uur: We heten u welkom aan boord.
U wordt ontvangen met koffie/thee en een echte
Zeeuwse Bolus.
De Onrust wordt speciaal voor u ingericht en
wanneer u dat wenst voorzien we het schip van een
gepaste versiering.
14.15 uur: Start vaart.
Zodra iedereen aan boord is en u er klaar voor bent,
varen we de Oosterschelde op.
We maken een prachtige ronde over Nationaal Park
Oosterschelde. Bijna helemaal rond.
15:00 uur: Hapjestijd.
We voorzien u en uw gasten van drankjes (een
biertje, wijntje, fris, koffie, thee, of iets sterkers) met
daarbij een aantal heerlijke hapjes. De bitterbal en
bieterbal mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken.

En ondertussen hebben we binnen in de salon het
warm en koud buffet voor u klaar gezet, voorzien
van alle gerechten die we van te voren met u hebben
afgesproken.
18.45 uur: Dessert.
Ter afsluiting geniet u van een heerlijk dessert.
19.45 uur: Aankomst.
We varen de haven weer binnen en het is tijd om
afscheid te nemen. U kijkt terug op een heerlijke dag,
waarbij we hopen dat u van elkaar, maar ook van uw
verblijf op ons schip heeft genoten.

Het programma is een voorbeeld. U kunt uw eigen
wensen doorgeven!

15.30 uur: Feestelijkheden.
Dit is het perfecte moment voor eventuele speeches,
ingestudeerde stukjes en sketches, et cetera.
17.30 uur: Start diner.
We komen langs met een lekker glaasje soep, heerlijk
vers met producten van het seizoen.

RESERVEREN
06-53535297 (di. t/m zo.)
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De Oosterschelde is zo
groot en prachtig dat
het het grootste en meest
bijzondere Nationaal Park
van Nederland is.

Een prachtige, bijzondere feestlocatie
Kunt u zich een locatie voorstellen die minstens zo bijzonder is om uw mooie feest of samenzijn te vieren, dan aan
boord van de Onrust, varend midden op de Oosterschelde?
Bruiloften, jubilea, familie-uitjes, vriendenuitjes, relaxparty’s.
Het kan allemaal aan boord van de Onrust.

Bruinvissen en zeehonden,
als natuurlijk decor voor uw
speciale feest.
Meestal spotten we onderweg bruinvissen
(kleine walvissen) en vrijwel altijd zien we de
zeehonden.Vlak voor de kust, soms zoekend naar
voedsel, soms rustend op de drooggevallen Roggeplaat.
Het decor wordt verrijkt met het gefluit van de vele
(honderdduizenden) vogels die het Nationaal Park rijk is.
Dat mogen we toch met recht de meest bijzondere en
prachtige natuurlijke feestlokatie noemen?
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