Brochure
arrangementen

life is delicious with us
Neem ook eens een kijkje op www.josephaandepoel.nl

Welkom bij
Joseph aan de Poel,
life is delicious
with us!

Sinds mei 2015 heeft Joseph aan de Poel haar deuren geopend in jachthaven
Dragt. Onze keuken is geopend van 11.30 – 22.30 uur voor lunch en diner.
Uiteraard is het ook mogelijk om bij ons te borrelen met kwalitatieve dranken en
bites. Wij staan voor u klaar als u iets te vieren heeft. Dit loopt uiteen van het vieren
van een verjaardag, een zakelijke bijeenkomst of een andere gelegenheid.

Indien het uw wens is om een besloten borrel, lunch of diner op onze locatie, dan is dit
uiteraard ook mogelijk. Een tijdige reservering hiervoor is een vereiste.

life is delicious with us

Arrangementen
Hieronder vindt u al onze arrangementen.
Het is uiteraard mogelijk om te combineren.
Alle prijzen zijn per persoon.
Drankarrangement
Dit arrangement bevat het onbeperkt
gebruik van: Hertog Jan tapbier,
Chardonnay, Merlot, rosé, diverse frisdranken,
koffie & thee, Jonge Jenever, Bessenjenever,
Vieux, Port, Sherry, Vermouth
Dit is de selectie binnenlands gedistilleerd,
voor buitenlands gedistilleerd geldt
een toeslag.
TIJDSDUUR KOSTEN PER PERSOON
Binnenlands gedestilleerd
1 uur
1.5 uur
2 uur
2.5 uur
3 uur
4 uur

12.50
17.50
22.50
27.50
32.50
34.50

Bites en bittergarnituur
Borrelplatter (per platter, ong. 5 personen) 25.00
Combinatie van bittergarnituur,
old amsterdam, pata negra en olijven.
Luxere platter met o.a. Yakitori spies (+4.50)
Bittergarnituur
1 hapje
2 hapjes
3 hapjes
4 hapjes
High Tea
Soep, sandwiches en diverse
zoetigheden. Inclusief 12
verschillende soorten thee

1.00
1.95
2.75
3.50
24.50 p.p.

High Wine (Dagelijks te reserveren tot 16:00 uur)
Heerlijk tafelen en genieten van
29.50 p.p.
onze hartige lekkernijen.
Inclusief diverse hapjes en
3 verschillende glazen huiswijn.
High Gin
Drie verschillende soorten gin
39.50 p.p.
met daarbij een shared hapjes platter.

Joseph diner
Indien u als groep vanaf 12 personen bij ons
komt dineren hanteren wij een samengesteld
menu. Wij verzorgen u een avond zoals u die
van ons gewend bent.
Dit diner bestaat uit een voor-, hoofd- en
nagerecht en is al beschikbaar vanaf
35.50 p.p. Uiteraard is het ook mogelijk om
gezamenlijk met u een keuzemenu op te
stellen naar wens.
Joseph walking dinner
Tegenwoordig mag een walking dinner niet
meer ontbreken en geeft het een andere,
meer gemoedelijke sfeer dan wanneer men
aan tafel dineert. U ontvangt van ons
verschillende gerechten van de kaart welke
u vooraf heeft geselecteerd. Uiteraard is het
ook mogelijk om, in overleg met ons, een
gerecht te serveren dat wij niet standaard
aanbieden.
Al onze walking dinners zijn
maaltijdvervangend. De laatste gang van
ons walking dinner bestaat uit een dessert du
chef. Een walking dinner is bij ons mogelijk
vanaf vijf gangen voor 32.50 p.p.
Daarnaast kunt u dit uitbreiden met een extra
gang (4.00 per gang).
Voorbeelden van gerechten voor het
walking dinner zijn:
Carpaccio van ossenhaas
Soep van de dag
Yakitori spies van kippendij
Geflambeerde zalm
Saté
Gamba Pil Pil
Mini Joseph burger
Sashimi
Bruschetta
Salade Burrata

Sloep varen
Varen over de Westeinderplassen met onze sloep en onze kapitein is mogelijk tot maximum 25 personen.
1 uur varen € 350,00
1,5 uur varen € 450,00
2 uur varen € 500,00
Aan boord kunnen wij u voorzien van veel verschillende soorten dranken zoals:
Champagne, prosecco, flessen wijn, flesjes bier, verschillende
Sloep varen
soorten frisdranken en plat en bruisend water. De dranken worden geschonken op basis van nacalculatie.
Huur nu bij JosephUiteraard
aan de isPoel
Aalsmeer
eenhapjes
sloepaan
met
geheel
verzorgde catering aan boord
het in
ook
mogelijk om
boord
te bestellen
voor uw bedrijfsuitje
of netwerkborrel.
zoals:
crispy beef tataki of crispy smoked salmon, notenmix,
Varen over de Westeinderplassen
met
onze
en onze kapitein is mogelijk
brood met aioli, pata
negra
ensloep
olijven.
tot een maximum van 15 personen.
1 uur varen
1.5 uur varen
2 uur varen

350.00
450.00
500.00

Aan boord kunnen wij u voorzien van veel verschillende soorten dranken zoals:
Champagne, Prosecco, flessen wijn, flesjes bier, verschillende soorten frisdranken en
plat en bruisend water.
De dranken worden geschonken op basis van nacalculatie.
Uiteraard is het ook mogelijk om hapjes aan boord te bestellen zoals: yakitori spies of sashimi,
notenmix, brood met aioli, pata negra en olijven.

Tot ziens!

life is delicious with us
Volg ons ook op Facebook en Instagram

