
  
 

 

 
Mogelijkheden programma Rembrandts Raadsel 

 
I.s.m. Canal Company biedt Feestvarken Producties verscheidene programma’s aan in Amsterdam. 

U kunt Rembrandts Raadsel op de volgende manieren beleven. 
 
 

Canal RembrandtCruise 
Canal Company beschikt over een meerdere schitterende schepen, geschikt voor Rembrandts 
Raadsel. U vaart door de grachten van het historische Amsterdam van Rembrandt van Rijn, terwijl u 
aan boord zijn raadsel probeert te ontcijferen. 
Tijdsduur:  2,5 uur 
Aantal personen: Vanaf 25 personen 

€ 29,50 p.p. inclusief BTW  
 
 
Canal RembrandtCruise met lunch (inclusief drankarrangement) 
Met één van de schitterende partyschepen van Canal Company vaart u met uw gezelschap door 
het historische Amsterdam. Onder het genot van een lunch leert u Rembrandt Harmensz. van Rijn 
beter kennen.  
Tijdsduur:  2 uur 
Aantal personen: Vanaf 25 personen 

 
Lunch 

Brood met tapenade 
*** 

“Het Schelpje” 
Vis terrine met roze pepers en groene dille 

*** 
“De Nachtwacht” 

Pintade Parelhoender met pruimen en kaneel, aardappelgratin met 
rozemarijn en een gemengde salade met saffraandressing 

*** 
“Zelfportret” 

Speciaal voor Canal Company heeft “de Taart van mijn Tante” 
een unieke Rembrandt taart ontworpen. 

€ 69,50 p.p. inclusief BTW  
 
 



  
 

 

 
Canal RembrandtCruise met diner (inclusief drankarrangement) 
Aan boord van een luxe partyschip geniet u van een voortreffelijk vier-gangen diner terwijl u de 
mysteries uit het leven van Rembrandt ontcijfert. De culinaire invulling is een hedendaags 
eerbetoon aan Rembrandt met een mooi palet aan gerechten. 
Duur:   2,5 uur 
Aantal personen: Vanaf 25 personen 

 
Diner 

Brood met tapenade 
*** 

“Het Stenen Bruggetje” 
Champignon crèmesoep wilde bospaddestoelen soep met verse room 

*** 
“Het Schelpje” 

Visterrine met roze pepers en groene dille 
*** 

“De Staalmeesters” 
Middellandse Zeezwaardviscrousant met een vulling van Palermo 

garnalenstaartjes. Kleurrijke groenten en een romige saus 
van kappertjes, pijnboompitjes en gehakte peterselie 

*** 
"Zelfportret" 

Speciaal voor Canal Company heeft “de Taart van mijn Tante” 
een unieke Rembrandt taart ontworpen 

€ 99,95 p.p. inclusief BTW  
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