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Een unieke
locatie in het hart
van Rotterdam
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over ons

In deze brochure vindt u alle opties en
prijzen voor evenementen en groepen
vanaf 20 personen.
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Mochten er vragen zijn,
dan horen wij het natuurlijk graag!
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Vessel 11, het prachtige lichtschip, gebouwd in 1951 is
liefdevol getransformeerd tot een Britse pub, restaurant,
poppodium en evenementenlocatie.
Deze brochure beschrijft de verschillende
opties voor privé evenementen.
Personeelsfeesten en meetings.
Vergaderingen en workshops.
Bruiloften en jubileums.
Wij faciliteren het allemaal!
Onze crew is inmiddels zeer ervaren in
evenementen van elke soort en maat.
Uw verzoek is bij ons in goede handen.
Uw gasten zullen de unieke sfeer niet
meer vergeten!

V11 is volledig uitgerust met alle
benodigdheden voor evenementen en
meer! Walking diners, BBQ’s, huisgemaakte
bieren, Hottugs, silent disco’s, live muziek
en DJ-sets. U kunt uw gelegenheid op vele
manieren invullen.
Bent u geinteresseerd in het organiseren
van een evenement aan boord?
U vindt alle informatie vinden in deze
brochure, of online op www.vessel11.nl.
U bent natuurlijk ten alle tijden welkom
om even een kijkje te komen nemen.
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ruimtes

Tot 70 personen
Het charmante voordek is zeer geschikt voor
vergaderingen, borrels, diners en silent disco’s
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info & prijzen — p21
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ruimtes

Tot 70 personen
Het ruim, met podium en bar is ideaal
voor dansevenementen en live muziek
04

info & prijzen — p21
05

ruimtes

Tot 140 personen
Meer mensen uitnodigen? Combineer dan
het ruim met het bovendek om de capaciteit
te verhogen
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info & prijzen — p21
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ruimtes

Tot 180 personen
Deze magistrale locatie voor zowel bruiloften
als bedrijfsevenementen geeft uw gasten een
onvergetelijke ervaring
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info & prijzen — p21
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vergaderingen

vergaderingen

~ INSPIRATIE OP LOCATIE ~
Dit unieke lichtschip, aangemeerd in het
hart van Rotterdam, is een inspirerende
locatie voor vergaderingen en workshops.
• Makkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer
• Diverse parkeergarages in de buurt
• Privébar voor een afsluit of netwerkborrel
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Lunchbreak
Wij serveren een volledig verzorgde
lunch al vanaf
€12.50 p.p.

meer info — p26
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groep menu

groep menu
Indian Dahl (V)
Indisch & Brits linzen gerecht
met rijst
Classic British Fish & Chips
Gefrituurde vis filet,
geserveerd met tartaar saus en friet
Chocolat Brownie
Donkere Chocolade brownie
geserveerd met vanille ijs
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50% korting op zaalhuur als
u een Walking Dinner vanaf
40 personen afneemt

€25 per persoon

Extra gerecht voor
+€3,50 per persoon;
Grilled Chicken Drumstick
Gegrilde kip met dille & yoghurt saus

Het hele jaar door
in de bow bar!

∑

Seasonal Salad (V)
seizoensgebonden, frisse salade

∑

Een walking dinner is een 4 of 5 gangen dinner in borrelvorm dat men zittend of
staand kan nuttigen. De informele en sociale sfeer nodigt de gasten uit om vrij door
de ruimte te bewegen. Ideaal voor diners, netwerk events, verjaardagsfeesten en
bruiloften tot 180 personen!

— vanaf 20 tot 180 personen —

∑

— vanaf 20 tot 180 personen —

Het feestje is rond de barbecue toch
eigenlijk altijd het gezelligst. Gasten
BBQ’ en kokkerellen zelf.
Toch liever aan een professional
overlaten? Dat kan!
Op aanvraag kan de BBQ verzorgd
worden door één van onze BBQ-chefs.

Er zijn drie verschillende arrangementen
waaruit een keuze kan worden gemaakt
binnen uw budget.

,

50% korting op zaalhuur als u een
BBQ vanaf 40 personen afneemt

menus en prijzen — p25
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groep menu

groep menu
— tot 20 personen —
Uw keuze uit ons ‘A La Carte’ menu.

— 10 tot 180 personen —
Wij hebben meerdere selecties,
geschikt voor elk soort evenement;

(
(

BRUNCH,LUNCH & DINNER
Voor de actuele prijzen, bekijk ons menu op de website

vessel11.nl
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€3,- per persoon
• Nootjes en olijven
		
€4,- per persoon
• Bittergarnituur
Bitterballen, vlammetjes
en kaassoufflés

(

€6.50 per persoon
• Nootjes en olijven
• Bittergarnituur
Bitterballen, vlammetjes
en kaassoufflés
• Tortilla chips
met salsa

(

€9,- per persoon
• Nootjes en olijven
• Bittergarnituur
Bitterballen, vlammetjes
en kaassoufflés		
• Tortilla chips
met Salsa
• Groente en fruit crudite
met Tzatziki
• Kaas plank
Variatie van diverse kazen
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silent disco

drank
— tot 180 personen —

V11 serveert vele dranken van hoge
kwaliteit. De volledige drank kaart
vindt u op onze website
1 vessel11.nl

∏
Wist u dat Vessel 11 zelf 5 eigen
bieren brouwt?
Drank kan op diverse manieren
worden verzorgt; op afkoop of
op afturfbasis. Bij afkoop betaald
u een vast bedrag per persoon.
Erg duidelijk voor iedereen! Op
afturfbasis houden wij een rekening
bij van alle genuttigde drankjes .

Speciale gelegenheid?
Serveer een Josephine’s punch bowl
of glas prosecco!
Josephine’s punch
1 €3,- per persoon
Prosecco
1 €3,90 per persoon

Restricties, muntjes of een budget?
Geen probleem!

Geef een leuke draai aan je
evenement met een Silent disco!
Het is ontzettend leuk om de gasten
te zien dansen in absolute stilte.
Perfect geluid waar je ook gaat
of staat.
Als gasten een gesprek willen
voeren, dan zetten ze simpelweg de
hoofdtelefoon af.

,

50% korting op zaalhuur als u een silent
disco vanaf 40 personen afneemt

Schreeuwen is niet meer nodig en
geen gehoorbeschadiging!

opties en prijzen — p23

nu vanaf €4,12 per person
Meer info en prijzen p.22
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17

extra's

extra's
The Hottest Tub,
The Coolest Boat in Town!
HotTug is werelds eerste houtgestookte
hot tub waar u in kan varen en relaxen.
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Ja u leest het goed, wij zijn een concertlocatie met meer dan 70 concerten en
dansavonden per jaar!

Elke 3de zondag van de maand neemt
het Shanty Cafe het schip over voor een
middag met klassieke meezingers over de
haven, schepen en het leven op zee.

Wekelijks Lindyhop dansen
(een variatie op de 1920’s Charleston).

Drijf door de Rotterdamse kanalen,
ongeacht het weer, met een heerlijk koud
drankje terwijl u heerlijk in het warme
water zit – een ongekend fantastische
ervaring die u nooit meer zult vergeten!

De buik van het schip is de perfecte host
voor veel lokale en internationale artiesten.
Aan boord vindt u de meest unieke en
intieme concerten van Rotterdam.

Altijd gratis.
Iedereen is welkom

Altijd gratis. Blijf wel gehydrateerd met
een drankje aan de bar!

Per 2 uur —
2 pers. - € 139,3 pers. - € 159,4 pers. - € 179,5 pers. - € 199,6 pers. - € 219,7 pers. - € 239,8 pers. - € 259,-

Programma en tickets vindt u op
1 Vessel11.nl/agenda

Programma vindt u op
1 Vessel11.nl/agenda

Programma vindt u op
1 facebook.com/groups/roffaswing

Reserveer op
1 Hottug.nl

Onwijs gezellig en een goede work-out!

19

kerst

kerst
— vanaf 20 personen —
De Britse kerst is op alle fronten werkelijk heerlijk… Huiselijk, gezellig, knus en uniek.
Het 3 gangen kerst menu serveren wij voor groepen vanaf 20 personen.

voorgerechten
Rillete met zalm
met krokante crackers
of
Kastanjesoep (v)
geserveerd met créme fresh

hoofdgerechten
Gebraden kalkoenrollade
- met alle toeters en bellen Gevuld met de traditionele vulling uiteraard.
Geserveerd met geroosterde groenten,
spruitjes, kastanjes, Yorkshire pudding,
broodsaus en natuurlijk die heerlijke jus.
of
Oven Camembert in bladerdeeg (v)
met zoete peer- en sjalot saus.
Geserveerd met alle bijgerechten, met
uitzondering van het vlees.

dessert
Sticky toffee pudding
Overgoten met brandy siroop en custard.

€35 per persoon
Tevens de beste locatie voor de nieuwjaarsborrel!
20
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De huurprijs is niet inbegrepen bij de
minimale omzet garantie.

,

Mocht de omzetgarantie niet worden
bereikt, dan wordt het verschil berekend
in de eindfactuur.

SPECIFICATIES

ruimte

capaciteit

HUUR PRIJZEN

weekdagen

BELLY EN
UPPER DECK

GEHELE SCHIP
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50% korting op zaalhuur van
Bow, Belly en Belly upperdeck
combinatie als alle gasten een
Walking dinner, BBQ of silent disco
afnemen! (vanaf 40 personen)

MINIMALE OMZET GARANTIE

avond

jan, feb,
maart,
april,
aug, okt,
nov, dec

mei,
juni,
juli,
sep

4uur (max)

8uur (max)

Vanaf 17h

all
year

ZONDAG T/M DONDERDAG

€ 250,-

€ 500,-

€ 125,-

€ 500,-

VRIJDAG & ZATERDAG

€ 250,-

€ 500,-

€ 150,-

€ 750,-

ZONDAG T/M DONDERDAG

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

€ 250,-

€ 500,-

VRIJDAG & ZATERDAG

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

€ 310,-

€ 750,-

ZONDAG T/M DONDERDAG

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

€ 750,-

€ 5000,-

€ 7000,-

VRIJDAG & ZATERDAG

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

€ 1000,-

€ 5000,-

€ 7000,-

(Personen)

BOW OF
BELLY

overdag

]

exclusiviteit & zaalhurr

EXCLUSIVITEIT & ZAALHUUR
Alle zaalhuur prijzen zijn exclusief BTW

]

Tot 70

Tot 140

Tot 180

23

DECORATIE, FACILITEITEN & SILENT DISCO
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Decoratie
Aankleding en decoratie is welkom mits;
• alle materialen brandveilig zijn,
• geen tape of spijkers worden gebruikt,
• alle decoratie voor opening volgende
dag is verwijderd. Mocht dit niet het
geval zijn, dan brengen wij €250,schoonmaakkosten in rekening.
Confetti is verboden.
Bij gebruik van confetti brengen wij
€250,- aan schade kosten in rekening.

k

Silent Disco
Alle prijzen zijn voor 3 kanalen.
per persoon. ex-BTW
20 headphones 		
25 headphones		
30 headphones		
40 headphones 		
50 headphones		
60 headphones		
70 headphones		

€5,50
€5,11
€4,87
€4,50
€4,33
€4,23
€4,12

Wij leveren op verzoek geschikte Dj’s.
De prijzen hiervan verschilt per DJ.
We brengen u graag in contact.
Faciliteiten
Wij beschikken over een zeer
professioneel licht- en geluidssysteem
voor zowel concerten, dansavonden,
optredens en presentaties.
Prijzen zijn exclusief BTW
Licht en geluidsysteem
(Belly Bar) 		

€75,-

DJ apparatuur 		

€100,-

Beamer of monitor

€35,-

Geluidstechnicus
bij live muziek

€250,-

Flipovers 		 €20,Wifi			
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Bij exclusief gebruik van een ruimte
bent u welkom om u uw eigen afspeellijst
af te spelen of DJ mee te nemen.
Afname geluidsysteem is dan verplicht.
Het is altijd mogelijk om kosteloos
achtergrond muziek door V11 te
laten verzorgen.

Gratis!

Het volume mag vanaf 22:00 naar dans en
concert niveau. Voor deze tijd mag er geen
concert plaatsvinden.
In de ‘Bow’ (voordek) zijn geen speakers
mogelijk, uitsluitend silent disco. We
accepteren geen externe geluidssystemen.

{

DRANK
Alle drank prijzen zijn inclusief BTW

{

Afkoop
Met een afkoop van drank betaalt u voor
elke gast een vast bedrag per uur
Minimale afname van 3 uur.

Afturfbasis
Bij afturfbasis houden wij een rekening
bij van alle genuttigde drankjes.
3 Opties bij afturfbasis;

Afkoop basis		
€7,50 per uur
Grolsch, huiswijn, fris en warme dranken

Restrictie
U bepaalt welke dranken wel of niet
geschonken mogen worden. Mochten
gasten dranken willen nuttigen die buiten
de restrictie vallen, dan kan dit uiteraard op
eigen rekening.

Afkoop V11 Speciaal
€8,50 per uur
Alle V11 Bieren, Grolsch, Meantime,
huiswijn, jenever, fris en warme dranken
Afkoop Compleet
€15,- per uur
Alle V11 Bieren, Grolsch, Meantime, alle
huiswijnen, Jenever, Jameson, Jack Daniels,
Vodka Absolute Vodka, Bacardi, Bombay
Gin, alle speciaal fris en warme dranken
We vernemen graag het definitieve aantal
gasten uiterlijk 1 week voorafgaand aan
het evenement.
Elke volgende vermindering van het
aantal gasten wordt in rekening gebracht.
Elke toename van het aantal gasten wordt
toegevoegd aan de eindafrekening
(ook als gasten vroeger vertrekken).
Een verlenging van de afgesproken tijd is
mogelijk in in stappen van 30 minuten.

drank opties

decoratie - faciliteiten - silent disco

k

Budget
U bepaalt van tevoren de hoogte van de
drankrekening. Als dit bedrag wordt bereikt
wordt de bar gesloten. Hierna kunnen de
gasten op eigen rekening het evenement
voortzetten.
Munten
Het is tevens mogelijk om met munten te
werken. Deze kunnen uitgedeeld worden
aan uw gasten. Bij het muntensysteem
wordt een afturflijst bijgehouden. De
munten hebben geen vaste prijs.

Een geluidstechnicus van V11 moet
worden ingehuurd in geval van live muziek.
Externe technici zijn welkom, maar gelden
niet als vervanging hiervan.
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CATERING
Alle eten prijzen zijn inclusief BTW

A la Carte Menu
Tot 20 personen is een groep welkom
om een keuze te maken uit onze menu
kaart. Om een snelle service te kunnen
garanderen is het verstandig om van te
voren een keuze te maken van de
gewenste gerechten.
voor het volledige menu en de prijzen
bezoek onze website Vessel11.nl

Walking Diner €25,- per persoon
Een walking diner is een 4 of 5 gangen
diner in borrel vorm dat men zittend of
staand kan nuttigen. De informele en
sociale sfeer nodigt de gasten uit om vrij
door de ruimte te bewegen. Ideaal voor
diners, netwerk events, verjaardagfeesten
en bruiloften tot 180 personen.
• Seasonal Salad (v)
Gemengde groene salade
met specialiteiten van het seizoen
• Indian Dahl (v)
Aromatische linzenstoofpot
geserveerd met rijst
• Classic British Fish & Chips
Gefrituurde vis geserveerd
met tartaarsaus en friet
• Chocolate Brownie & Ice Cream
Rijke donkere chocolade brownie
geserveerd met vanille-ijs
Voeg een extra gerecht toe
voor +€3,50 per persoon
• Grilled Chicken Drumstick
met dille en yoghurtsaus

,

 0% korting op zaalhuur bij
5
afname van een de Walking diner.
(minimaal 40 personen)

CATERING
Alle eten prijzen zijn inclusief BTW

BBQ Prijzen en opties
Onderstaande arrangementen zijn te
boeken vanaf 20 personen.
Op aanvraag kan de BBQ ook verzorgd
worden door één van onze BBQ-chefs
voor een toeslag van € 45,- per uur.
Mochten er diëten zijn waarmee rekening
gehouden moet worden, dan horen
wij het graag!
Basic BBQ
€25,- p.p.
• Huisgemaakte kipsaté
• Hamburger (100% rundvlees)
• BBQ worst
• Porc steak
• Coleslaw
• Pastasalade
• Brood met kruidenboter

Fancy BBQ
€45,- p.p.
• Huisgemaakte kipsaté
• Spare ribs
• Worst
• Porc steak
• Tournedos medaillons
met kruidenboter en pepersaus
• Gambas in knoflook
gemarineerd met verse peterselie
• Zalm
• Groentepakket met roomkaas
• Maïskolf met zeezout en boter
• honing- en/of watermeloen
• Coleslaw
• Couscous salade
• Zomerse salade
met brie, noten en vers fruit
• Brood met kruidenboter

Special BBQ
€35,- p.p.
• Huisgemaakte kipsaté
• Spare ribs
• Hamburger (100% rundvlees)
• Porc steak
• Zalm steak
• Pastasalade
• Couscous salade
• Coleslaw
• Brood met kruidenboter

Kids BBQ
€ 12,50 p.p.
Voor kinderen tot 12 jaar en alleen
te bestellen in combinatie met een
BBQ arrangement.
• BBQ Worst
• Hamburger (100% rundvlees)
• Gegaarde kipfilet
• Komkommer
• Brood
• Appelmoes en mayonaise

,
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{

catering

catering

{

50% korting op zaalhuur
bij afname van een groep‘s BBQ
(minimaal 40 personen)
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VERGADERINGEN
Alle eten & drank prijzen zijn inclusief BTW

Belly of Bow Vergaderingen
Max 70 personen
4 uur max
€250,- ex btw
8 uur (tot 17:00) €500,- ex btw
Huur prijs is inclusief standaard koffie,
thee & water. Speciale koffie en thee
zoals, cappuccino en muntthee is niet
inbegrepen.

Faciliteiten
Geluidsysteem
(uitsluitend in Belly)
DJ apparatuur 		
Beamer of Monitor
Geluidstechnicus
(bij live concerten)
Flipovers 		
Wifi			

VERGADERINGEN
Alle eten & drank prijzen zijn inclusief BTW

P

Catering
€75,- ex btw
€100,- ex btw
€25,- ex btw
€250,- ex btw
€20,- ex btw
Gratis!

*****
"Ontspannen en gezellige sfeer,
Niets is te veel"
Alfred van Doorn rated v11 5 stars

Volledige lunch 		
€12.50 p.p.
In buffetvorm:
• Pain Paysan brood
• Gebonden groenten soep
• Groene salade
• Serrano ham
• Salami
• Jong belegen kaas
• Gesneden komkommer en tomaat
Luxe lunch 		
€15,- p.p.
In buffetvorm:
• Luxe broodjes
• Gerookte zalm
• Gebonden groenten soep
• Groene salade
• Serrano ham
• Salami
• Jong belegen kaas
• Gesneden komkommer en tomaat

Optionele extra’s:
Afkoop drank bij lunch
• Melk en Karnemelk
• Jus d’orange
• Water
• Huisgemaakte ijsthee
• Filter koffie en thee

€6,50 p.p.

Water per fles 70cl
Taart van de dag 		

€3,75€4,50 p.p.

vergaderingen opties

vergaderingen opties

P

*****
"a great multi functional
location with a
beautiful, sunny terrace
in the heart of the city!"
Fred Kuijpers rated v11 5 stars

28

29

BETALING
& BEVESTIGING

Reserveringen
Geplaatste opties hebben een
geldigheidsduur tot een ander verzoek
voor evenement wordt aangevraagd
voor dezelfde datum. In dat geval nemen
wij direct contact met u op met het verzoek
binnen 24 uur tot een beslissing te komen.
Geplaatste opties voor exclusief
gebruik van een ruimte zijn definitief
na een aanbetaling van €500,op NL65 ABNA02483744 86
t.n.v. Vessel11.

Annulering
Na bevestiging van exclusief gebruik van
een van de ruimten of gehele schip wordt
het voorschot van €500,- bij annulering in
geen geval terug gecrediteerd.
Bij annulering van exclusief gebruik van
het gehele schip, worden de volgende
percentages van de offertesom in
rekening gebracht:
25%
1 maand voor aanvang evenement
50%
1 week voor aanvang evenement
100% 1 dag voor aanvang evenement

B

Prijs en Product Wijzigingen
Er vinden periodiek product wijzigingen
plaats in de menu’s.
V11 heeft het recht om prijzen te wijzigen.
Uitsluitend bij een prijsstijging van
minimaal 5% van een lopende offerte kan
een reservering op basis hiervan worden
geannuleerd c.q. ontbonden.
Prijsstijgingen zijn niet mogelijk als 100%
van de offerte is aanbetaald.

Externe Catering
Het is mogelijk een eigen fles wijn mee te
brengen. Wij rekenen kurkengeld van
€10,-per fles (inclusief glaswerk).

?

BEREIKBAARHEID
& PARKEREN

Rolstoel Toegankelijk
Er is een personen lift aan boord van
Vessel11 tussen het ruim en bovendek.
Het ruim en toiletgroepen zijn ten alle tijden
bereikbaar voor mensen slecht ter been.

Openbaar vervoer
Metro station
¦ Leuvehaven of Beurs
Trein station
¦ Rotterdam Blaak

Parkeren
Parkeren is geen probleem. Betaald
parkeren kan in de parkeervakken of in
diverse parkeergarages op steenworp
afstand van Vessel11

Hotels op loopafstand
Logeerboot Visithor
Wijnhaven 107
info@logeerboot.nl
+ 31 655186473

Parkeergarages
Switchpark Blakeburg
Parking Garage
Wijnstraat 61
088 002 1460
24 uur open

Rooms on water
Wolfshoek 3
www.roomsonwater.nl
06 12043709

Wij verzorgen graag uw (bruid)taart. Mocht
u toch liever een eigen of externe taart
willen meebrengen dan brengen we €2,50
per persoon in rekening (inclusief gebruik
van schoteltjes, bestek en servetten).

Wijnstraat 78 Parking
010 404 1127
24 uur open

Verder is het niet toegestaan om eigen
consumpties te nuttigen of zelf de catering
te verzorgen.

Interparking The Red Apple
Parking Garage
Wijnbrugstraat 22
088 542 1300
Gesloten 22h

@

bereikbaarheid & parkeren

betaling & bevestiging

A

H2O Hotel
Wijnhaven 20A
info@h2otel.nl
010 444 5690
Ibis Rotterdam center
www.accorhotels.com
Wijnhaven 12, 3011 WP
010 750 2520

Uiterlijk 1 week voor aanvang van het
evenement ontvangen we graag de laatste
aantallen van gasten en eventuele diëten.
Mochten de aantallen hierna alsnog wijzigen,
dan wordt in geval van een lagere opkomst,
deze aantallen alsnog in rekening gebracht.
Een hogere opkomst worden doorberekend.
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ALGEMENE INFORMATIE
Vessel 11

V

algemene informatie
32

V

Openingstijden
Maandag		 12:00 tot 00:00
Dinsdag tot donderdag 12:00 tot 00:00
Vrijdag			
12:00 tot 02:00
Zaterdag 		
11:00 tot 02:00
Zondag			
11:00 tot 00:00
(Keuken sluit dagelijks om 22:00)

Adres
Vessel 11
De Rode Schip
Wijnhaven 101 t/o
3011 WN Rotterdam

Laatste ronde en sluit
De laatste ronde wordt een half uur
voor sluitingstijd gegeven.

Contact
Email 1
Bel
1

contact@vessel11.nl
010 840 4730

Vessel 11
Wijnhaven 101 t/o
3011WN Rotterdam

vessel11.nl
010 840 4730

contact@vessel11.nl

