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In stilte glijd je traag door het 
landschap, alsof de stroming je 
meevoert. De tijd lijkt stil te staan. 

Zittend in het aangename warme water 
kom je helemaal tot rust. Onder het 
genot van een drankje geniet je van de 
omgeving, zacht knisperend haardvuur 
en het gezelschap. Vanaf de HotTug 
neem je een verfrissende duik. De kou 
prikt in je huid. Snel laat je je lijf weer 
in het warme water glijden. Je had je 
voorgesteld hoe het zou zijn om te 
varen in een HotTug maar dit overstijgt 
al je verwachtingen.

Beter gaat het leven niet worden.

= organic
= vegan
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HotTug  
2 uur
2 personen € 164,-
3 personen € 184,-
4 personen € 204,-
5 personen € 224,-
6 personen € 244,-
7 personen € 254,-
8 personen € 284,-

extra opties
schipper twee uur € 50,-
extra half uur varen € 30,-
gelijktijdig vertrek  € 50,-
twee HotTugs
handdoek € 4,-



T-shirts 
T-shirt – HotTug vaart  € 25,00
van platteland naar de stad
ecologische print 

T-shirt – HotTug logo € 15,00
100% biologisch katoen & kinderarbeidvrij

HotTug wollen muts zw/wit met pompon € 18,00

HotTug wollen muts blauw/wit € 20,00

HotTug wollen muts zwart of grijs € 15,00

Cadeaubon
De prijs voor een cadeaubon is afhankelijk van het aantal personen.
Te koop op het verhuur station/de steiger bij Vessel11 of
stuur een email naar shop@hottug.nl met de volgende gegevens:
- naam van degene die de cadeaubon krijgt;
- aantal personen;
- datum dat u de cadeaubon gaat geven (na die datum is de bon 
 365 dagen geldig);
- postadres, zodat de cadeaubon naar u kan worden opgestuurd.

Na het krijgen van deze email zullen we u een betaallink sturen. 
Na betaling sturen wij de cadeaubon naar u toe!



  

Bieren
een fijne selectie van

lekkere, biologische en 
Rotterdamse bieren 

Gulpener - ur-pilsner  € 3,00
100% biologisch pils   5%

Gulpener - ur-weizen  € 3,70
100% biologisch    5,3% 

Grolsch 0%* € 2,80
Licht gouden bier, niet-alcoholisch

Beers brewed in Rotterdam
Brouwerij Noordt - Noordtsingle € 6,00
amerikaans Tarwebier, één hop, fris krachtig 
en vol van smaak   4,5%

Brouwerij Noordt - IPA € 6,50
troebel, romig, een volfrisse IPA   3% 

Vet & Lazy - Je Moeder € 6,50
kruidig, blond, tripel, gebrouwen in ‘Blue City’   8,5%

Stadshaven - Kraken Blond € 4,70
pilsner met bloedsinaasappel en kiwi   6%

* soms een ander merk vanwege leverbaarheid



 

Witte wijn
Tarani Sauvignon Blanc BOTTLE € 21,90
fris maar zacht, aroma's van grapefruit en 
groene appels 

Dumanet Viognier BOTTLE € 23,50
soepel, krachtig en rijk, met veel rijp fruit 

Rosé BOTTLE € 23,50
Ycaro Rose Syrah
aroma's van frambozen, kersen, wat citroen
en zwarte bes 

Mousserende wijn 
Prosecco BOTTLE € 31,00
frizzante, fris, licht en elegant, aromatisch

Hola! Brut Cava BOTTLE € 25,50
fris, combinatie van druif en appel
aangenaam, complex, delicaat 

Hola! Brut Pink Cava BOTTLE € 25,50
bleke aardbeikleurige cava, aroma's van wilde vruchten, 
met tonen van aardbei, bramen en een basis van citrus 

Rode wijn
Ycaro Carmanere BOTTLE € 22,50
zijdezachte smaak, een perfecte balans tussen fruit en hout

Wijnen



 

Schulp appelsap   200ml € 3,20

Schulp perensap    200ml € 3,20

Bos Ice Tea     250ml € 3,20 

Fentimans Elderflower    275ml € 5,10

Fentimans Ginger Beer    275ml € 5,10

Fentimans Rose Lemonade    275ml € 5,10

Sourcy sprankelend    200ml € 1,70

Coca Cola    200ml € 2,70

Coca Cola zero    200ml € 2,70

Limonades



unexpected
freedom


