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MENUKRANT 
Ontbijt | Lunch | Diner | Wijn | Cocktails | Bites | Informatie  

‘t Badhuys is iedere dag geopend vanaf 10.00 uur.  

 

Ontbijt: 10.00 - 11.30 u. Lunch: 11.30 - 16.00 u. 

Diner van: 17.00 - 21.00 u. 

❖ 

‘t Badhuys, Badweg 6 - 8899 BV - Vlieland   

tel (0562) 451992 | info@badhuys.com 

Openingstijden 

Beste Strandpaviljoen 

van Nederland! 

Bij de jaarlijkse verkiezing van het beste 

strandpaviljoen van Nederland (dit jaar stre-

den 322 paviljoens om de eer), konden zowel 

het publiek als de vakjury niet om ‘t Badhuys 

heen, aldus het juryrapport. 

 

“Het publiek en vakjury prezen het moderne interieur 

met industriële elementen, duurzame karakter, schone 

uitstraling en de goede service. Het ervaren onderne-

mersechtpaar Westers scoort met het nieuwe pavil-

joen op alle punten het hoogste. Het nieuwe Badhuys 

is niet alleen een prachtige locatie, maar ook een hele 

fijne plek om even uit te rusten van een strandwan-

deling, met enthousiaste medewerkers in de bediening 

en voelbare gastvrijheid.”  

 

  Gin mare  

 met Russel & Co tonic 
 

 Glühwein 
 

 Erwtensoep 
 

   Apfelstrudel 
 

 Vlielander kruidenbitter 

Najaar 2017 

Meeneem  

exemplaar  

Locatie: 

Strand v. Vlieland 

N 53 18.245, E 5 3.004 

Winterspecials 
! Bombardino  5,50 
 Een populaire warme drank in wintersportgebieden,  
 dus ook na een lekkere winterse strandwandeling.  
 

! Glühwein 4,50 
 

 Zie ook blz 8. 
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Ontbijt - koffie - taart 

Koffie 

  

 Koffie 2,75 

 Cappuccino 3,00 

 Espresso 2,75 

 Espresso macchiato 2,75  

 Dubbele espresso 4,75 

 Koffie verkeerd 3,25 

 Latte macchiato 3,50 

 Ristretto 2,75 

 Koffie met een scheutje; zie blz. 8 

 

Thee diverse soorten 

  

 Thee 2,25 

 Muntthee 3,75 

 Gemberthee 3,75  

 

Chocolade 

  

 Warme chocomel 2,75 

 Warme chocomel met slagroom 3,25 

 Warme chocomel met rum 5,50 

 Wij schenken  Piazza D'Oro koffie van Douwe Egberts.  
 

Piazza D'Oro maakt verfijnde smaken die ze zo combineren dat  
iedere kop Piazza D'Oro een onvergetelijke ervaring zal zijn. 
 

Ice cappuccino € 3,75 

Douwe Egberts Ice Cappuccino is een heerlijke ijskoffie met melk en een volle koffiesmaak. 
Een verfrissende verwennerij van een unieke blend van 100% kwalitatieve Arabica koffie. 

Ontbijt 

 
Roerei naturel  6 
 Geserveerd met toast en boter 
 
Roerei zalm 9 
 Geserveerd met toast en boter 
 
Croissant 4 
 Eilander cranberry jam en boter 
 
Juttersplank  15 
 Wit en bruin rustiek brood, ham, kaas,  
 Roerei keuze, croissant, bacon, boter,  
 jam, jus, koffie / thee  
 
Granola  7 
 Yoghurt met granola en bosbessen 

Taart 
 
 Cranberry gebak   4 

 Chocolade taart  5 

 Appeltaart  4,5 

 Aardbeientaart 4,5 

 Notentaart  4,5 

 Apfelstrudel met vanillesaus 6 
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Lunch - soep - kroketten 

Lunch  
Keuze uit biologisch tarwe–chiazaad-

brood of meergranen- lijnzaadbrood 

 
Serranoham  12 
 Manchego kaas, vijgencompote, artisjok,  
 cornichon, gefrituurde kappertjes,  
 honing- mosterd saus  
 
Warme geitenkaas   11 
 Pecannoten, gegrilde groenten,  
 honing , cranberry   
 
Gerookte zalm 13 
 Rode ui, komkommer  
 en mierikswortelroom  
 
Turf gerookte biefstuk 12 
 Peppadewmayonaise,  
 parmezaanse kaas, rucola  

Soepen  
Met brood geserveerd 

 
Noordzeekrab  8 
 Gebonden soep van Noordzee krab,  
 cognac, bosui, room  
 
Pompoen  7 
 Pompoen soep met geroosterde pita  
 en hummus 
 
Erwtensoep 6 
 Met roggebrood en spek 

Tosti  
Gemaakt van vers brood  

van bakkerij Westers op Vlieland  
 

 Kaas  4 
 Jong belegen kaas  
 
 Ham en kaas  5 
 Beenham en jong belegen kaas  

Kroketten  
Geserveerd met dagvers brood  

van bakkerij Westers op Vlieland  

 
Rundvlees  9 
 Twee rundvleeskroketten  
 met brood en mosterd  
 
Groenten  9 
 Twee groentekroketten  
 met brood en mosterd  

Kinderkaart 

Clubsandwiches 

 
Kip  12 
 Gerookte kip, ei, tomaat, komkommer,  
 bacon, sla, mayonaise 
 
Gerookte zalm  14   
 Gerookte zalm, ei, tomaat,  
 komkommer, roomkaas, sla 
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  Vriendelijk verzoek  
 

 

 Om overlast van meeuwen en onge-

dierte te voorkomen, geen eten mee 

te nemen naar het strand. 

 

Om bij mooi weer, dus meestal als 

het druk is, uw “buitendrankjes” te 

bestellen aan de buitenbar. 

 

Om uw medewerking, om met el-

kaar het strand van Vlieland 

schoon te houden, dus graag uw 

afval in de daarvoor bestemde bak-

ken. Bedankt! 

Lunch - salades - uitsmijters 

Warme lunchgerechten  

 
Fish & chips  17 
 Kibbeling, ravigotte saus, friet, salade  
 
Vegetarische saté  16 
 Van de vegetarische slager, 
 friet,  satésaus    
Hamburger  16 
 MRIJ rundvlees, augurk, tomaat,  
 gesmoorde  ui, tomaten relish, friet  
 
Tonijnburger 19  
 Wakame, zoet zure groenten,  
 furikake kruiden,  Japanse kruidenmayonaise, friet 
 
Schnitzel  17 
 Citroen, friet, salade   
    
  
Pappardelle  18 
 Zalm, spinazie, roomsaus   
     
Zeewier ravioli 18 
 Verse geitenkaas- zeewier pasta,  
 eilander honing, walnoten,  
 bleu de Wolvega kaas, rucola 
 
Bolognese 16 
 Tomatensaus, gehakt, parmezaanse kaas   
   

Uitsmijters  
 

Kaas  7  
 Jong belegen kaas 
 
Ham, kaas  9 
 Beenham en jong belegen kaas  
 
Ham, kaas,spek 10 
 Beenham, jong belegen kaas  
 en gebakken bacon  

Voedselallergenen 

Voedselallergenen kunnen aanwezig  

zijn in bepaalde ingrediënten.  

 

Heeft u een allergie?  

Meld het ons! 

Salades  
 
Caesar  
 Romeinse sla, ei, crouton,  
 parmezaan, ansjovis   
 
Naturel 13 
   
Gegrilde kip 16 
 
Geitenkaas 15 
 Pompoen, noten, peer, honing   
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EXCLUSIEF PRIVE VERVOER: WESTCORD TENDER  

Vegetarisch Keurmerk  

 

Het Vegetarisch Keurmerk (V-

Keurmerk) garandeert dat in een pro-

duct geen ingrediënten of hulpstoffen 

afkomstig van (gedode) dieren bevat.  

 

Het is bij producten met het V-keurmerk niet meer 

nodig om ingrediëntendeclaraties te lezen: het pro-

duct is dan gegarandeerd vegetarisch.  

 

Ook consumenten die om religieuze redenen geen 

ingrediënten afkomstig van (sommige) gedode die-

ren (bijv. varkens en runderen) mogen eten of ge-

bruiken, kunnen vertrouwen op het V-Keurmerk. 

De Vegetariërsbond beheert en controleert het V-

Keurmerk in Nederland, terwijl verwante organisa-

ties dat doen voor andere landen in Europa.  

 

Bron: Vegetariërsbond  

Voorgerechten 
 
Brood  6 
 Ovenvers brood met boter en zeezout     
     
Gamba  13 
 Krokante gamba , ponzu saus,  
 wakamé, furikake kruiden 
 
Serranoham 13 
 Manchego kaas, artisjok, olijf, cornichon,  
 little gem, gefrituurde kappertjes  
 
Carpaccio 12 
 Rundvlees, pesto, parmezaanse kaas,  
 rucola, pijnboompitten                                                             
 
Salade gerookte eend 13 
 Paddenstoel, little gem, citrusdressing,  
 crouton, cranberry, sinaasappel 
 
Geitenkaas & rode biet  11 
 Dungesneden rode biet, geitenkaas,  
 honing, knoflook croutons,  
 gemengde paddenstoel     
           
Verse oesters uit ons homarium  22 
 6 stuks geserveerd met  
 citroen en rode wijn- sjalot     

Bepaal zelf wanneer en hoe laat je wilt vertrekken Vanuit Harlingen naar Vlieland v.v. Of een uitstapje naar 

Terschelling. Hiervoor staat de WestCord Seatender tot je beschikking! Laat je exclusief vervoeren met 

maxi maal 12 personen. Dit in Nederland gebouwde schip is een No Limit; een alleszeggende merknaam.  
 

Door toepassing van de meest recente ont-

wikkelingen is de No Limit superieur in pres-

tatie, perfectie en luxe.  

Dit stoere en  robuuste schip, gebouwd met 

veiligheid en zeewaardigheid als uitgangs-

punten, heeft  het uiterlijk van een reddings-

boot en is net zo betrouwbaar. 

Soepen  
Met brood geserveerd 

 
Noordzee krab  8  
 Gebonden soep van Noordzee krab,  
 cognac, bosui, room  
 
Pompoen  7 
 Pompoen soep  
 met geroosterde pita en hummus 

Dinerkaart voorgerechten 
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Klassiekers  
 
Fish & chips  17 
 Kibbeling, ravigotte saus, friet, salade  
 
Vegetarische saté  16 
 Van de vegetarische slager,  
 friet, satésaus   
   
Schnitzel  17 
 Citroen, friet, salade   
 
Hamburger  16 
  MRIJ rundvlees, augurk, tomaat,  
 gesmoorde  ui, tomaten relish, friet  
 
Tonijnburger 19  
 Wakame, zoet zure groenten, friet 
 furikake kruiden, Japanse kruidenmayonaise 

Hoofdgerechten  
 
Zeebaarsfilet    22   
 Seizoensgroenten, aardappel gratin,  
 saffraan-botersaus 
 

Gamba en rode mul filet   23 
 Peulgroenten, pittige jus van tomaat  
 

Griet  21 
 Spinazie, tortellini, paddenstoel,  
 pompoen, salieboter,  
 in roomboter gebakken 
 

Procureur van kloostervarken  21 
 Sinaasappel, pastinaak, jus van cantharel 
 

Entrecote 25 
 Zuid-Amrikaans rund, Café de paris  
 boter , 250 gram 
 

Lady steak  22 
 Zijlende biefstuk van  
 Zuid Amerikaans rund, 180 gram 
 

Spare ribs  22 
 Gemarineerd en geserveerd  
 met appel-bbq saus 
 
Geserveerd met friet en salade 

MRIJ:  

Maas-Rijn-IJssel is de bena-

ming van een rundveeras in 

het gebied tussen de Maas, 

Rijn en IJssel.  

 

MRIJ rundvlees prijkt trots op de menukaart van 

menig toprestaurant. MRIJ is synoniem voor gega-

randeerd gezond vlees. Een topproduct voor de ech-

te vleesliefhebber.  

Verse pasta  
 
Pappardelle 18 
 Zalm, spinazie, zeekraal 
 
Zeewier ravioli 18 
 Verse geitenkaas, bleu de Wolvega kaas, 
 zeekraal, walnoten, eilander honing, rucola 
 
Bolognese  16 
 Tomatensaus, gehakt, parmezaanse kaas   

Hoofdgerechten & klassiekers 

Salades  
 

Caesar  
 Romeinse sla, ei, crouton,  
 parmezaan, ansjovis   
 
Naturel 13 
   
Gegrilde kip 16 
 
Geitenkaas 15 
 Pompoen, noten, peer, honing   
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Desserts & bites 

Dame blanche  7 
 Vanille ijs, chocoladesaus, slagroom 
 
Coupe Cookie 7  
 Oreo- en bastogne ijs, koekjes,  
 donut, slagroom 
 
Vers gebakken wafel  7 
 Vanille ijs, slagroom,  
 gekarameliseerde appel 
 
Witte chocolade mousse  7 
 Chocolade brownie, peren sorbet ijs   
                                                                                                        
 Apfelstrudel  6 
 Met vanillesaus 
   
Kaas   14 
 Selectie van nationale, lokale en  
 internationale kazen, vijgencompote,  
 kletzenbrood 
Diverse taarten uit onze vitrine 

Borrelplanken  

 
Charcuterie  14 
 Selectie van Italiaanse hammen en  
 worsten, piccalilly en ingelegde groenten  
 
Kaas  14 
 Selectie van nationale, lokale en  
 internationale kazen, vijgencompote,  
 kletzenbrood 
 
Brood  6 
 Ovenvers brood met boter en zeezout    
     

Beach bites 
 
Nacho’s 9 
 Cheddar, tomatensalsa, jalapeño,  
 guacamole  
 
Bitterballen  8 
 8 stuks, geserveerd met mosterd  
 
Vegetarische bitterballen 10 
 Van de vegetarische slager,  
 8 stuks geserveerd met mosterd  
 
Gemengd bittergarnituur   9 
 16 stuks gemengd bittergarnituur  
 
Calamaris ringen   9 
 Geserveerd met aïoli 
 
Mini loempia’s  9 
 6 stuks geserveerd met chilisaus  
 
Vegetarische kaasloempia’s  9  
 8 stuks geserveerd met pittige saus    Speciale koffie met een scheutje 

 Irish koffie 7,50 

 Italian koffie 7,50 

 Spanish koffie 7,50 

 French koffie 7,50 

 Dokkumer koffie 6,50 

 Vlieland koffie 6,50 

 Apfelstrudel (of appelstrudel)  
 

Is een traditionele Oostenrijkse gebaksoort, die vooral erg popu-
lair is in Wenen. Apfelstrudel bestaat uit zeer dun deeg, plak-
jes appel en rozijnen. Het geldt vandaag de dag als een culinair 
hoogstaand gerecht.  
Strudel wordt gemaakt van een elastisch, zeer dun uitgetrokken, 
deeg. De appels worden verdeeld over een kleine strook. Door 
het deeg vervolgens op te rollen, ontstaan verschillende dunne 
laagjes, die doet denken aan bladerdeeg. Wanneer de appels 
over het gehele oppervlak verdeeld worden, zullen ook laagjes 
deeg tussen de vulling terechtkomen na het oprollen.  
Hieraan herkent men het goede recept, smullen maar! 
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Pasta  

  

Glas of plastic ? 

Als het lekker strandweer is, lopen de meeste mensen op het strand, dus ook in ‘t Badhuys en op het 

terras, op blote voeten. Voor hun veiligheid én die van kinderen gebruiken we in ‘t Badhuys in het 

strandseizoen “glaswerk” van polycarbonaat. Dit materiaal is 250 keer sterker dan glas, vrijwel onbreek-

baar, geen scherven of splinters! Van november t/m april valt het wel mee met de blote voeten, dan ge-

bruiken we dus “normaal” glaswerk. 

Wil je wat drinken? 

Frisdranken 
 

Klassiekers  

 Cola 2,50 

 Sisi 2,50 

 7-up 2,50 

 Ice tea 2,75 

 Ice tea green 2,75 

 Red bull  3,50 

 Fristi 3,00 

 Chocomel 3,00 

 Limonade 1,75 

 Dubbel Friss 2,75     
 

Gezondere keuzes 

 Earth water bruisend (33cl) 3,00  

 Earth water plat (33cl)    3,00  

 Pepsi Max    2,50    

 Rivella 2,75 

 Rivella Cranberry 2,75 

 Melk 2,00 

 Karnemelk 2,00 
 

Speciaal fris 

 Russell & Co. Sicilian Lemon Bitter 3,00  

 Russell & Co. Botanical Tonic 3,00 

 Russell & Co. Golden Ginger Ale 3,00 
 

Sappen 

 Appelsap 2,75 

 Verse jus ‘d orange 3,50 

 Tomatensap 3,00 

 Druivensap 3,00 

 Small 2,75 

 Medium 3,75 

 Large 5,00 

 Fluitje 2,50 

 Sneeuwwitje 2,75  

 Heineken club bottle 4,00 

  

Bier van de maand en speciaal bieren,  

zie de bierkaart op tafel voor ons  

uitgebreide assortiment v.a.   4,00 

Winter specials 

 

Bombardino  5,50 
Een populaire warme drank in wintersportgebieden,  
dus ook na een lekkere winterse strandwandeling.  
Heerlijk opwarmen  met een Bombardino;  
een mix van amaretto, advocaat, warme melk en slagroom.  
 

Glühwein 4,50 

Wijnen per glas:   

Wit, mousserend, 

zoet, rood en rosé 

 

      zie blz. 10 
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Port, vodka en wiskhey 

Fiorito Limoncello is een echte premium limoncello, een 

Italiaanse alcoholische drank, met een alcoholpercentage 

van tussen de 25 en 32 procent. De drank wordt hand-

gemaakt van biologische citroenen en heeft hierdoor een 

milde zachte smaak. De Limoncello word nog steeds 

gemaakt volgens het authentieke familierecept. Fiorito 

voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is echt een 

‘superiore Limoncello’.  Limoncello wordt meestal zeer 

koud (4-5 C) als digestief gedronken, maar is ook een 

heerlijk fris stranddrankje en niet alleen bij ondergaande 

zon!  

SPAANSE SANGRIA  
20 cl. € 6,50 / 75 cl. € 24,50 

 

Sangria Lolea No1 van LOLEA  

De LOLEA Sangria Lolea, een regelrechte hit uit Spanje. De heerlij-

ke rode LOLEA Sangria heeft een lichte bubbel. De polkadotfles 

heeft zijn eigen speciale persoonlijkheid. Niet alleen een lust voor 

het oog, maar ook om "cool" te drinken. De LOLEA Sangria Lolea, 

ook bekend onder "No1", is gemaakt van de Cabernet Sauvignon, 

Merlot en Tempranillo duiven. In het glas is de LOLEA Sangria 

Lolea licht kersen rood, schoon en licht met aantrekkelijke fijne en 

gestage bubbels. In de neus ruikt deze Sangria naar een frisse jon-

ge wijn, kers, aardbei en oranje schil met kaneel. Vol en voldoende 

in de mond, breed scala van rijpe rode bessen en blauwe bloemen. 

De Lolea Sangria heeft een zijdeachtige en licht bittere afdronk waar 

je heerlijk van zal genieten. 

Aperitief 

 Pernod  4,25 

 Ricard 4,25 

 Sherry dry 4,00 

 Sherry medium dry 4,00 

 Martini Bianco 4,00 

 Martini Rosso 4,00 

 

Port  

 Port ruby 4,00 

 Kopke Colheita 2000 8,00 

  1996 9,50 

  1989 12,50 

Likeuren 

 Licor 43 4,50 

 Tia Maria 4,50 

 Baileys 4,50 

 Kahlua 4,50 

 Amaretto 4,50 

 Cointreau 5,25 

 Grand Marnier 5,25 

 Drambuie 5,25 

 Frangelico 5,25 

 Limoncello 5,25 

Vodka 

 Smirnoff vodka 4,25 

 Ursus roter 4,25 

 Absolut 4,50 

 Ketel One 5,50 

 Grey Goose 7,00 

 

Whisky / Whiskey 

 Jameson  4,75 

 Famous grouse  4,75 

 Johnnie walker red  4,75 

 Jack Daniels  7,00 

 Johnnie walker black 8,50 

 Cragganmore 12 jaar   8,50 

 Talisker 10 jaar   8,50  

 Glenkinchie 12 jaar   8,50 

 Dalwhinnie 15 jaar   9,00  

 Oban 14 jaar   11,50 

 Lagavulin 16 jaar   12,50 
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Huiswijnen:     Glas Fles 

 

Wit 

 Sauvignon Blanc Round House (Zuid-Afrika) 4,75 22,00 

 Chardonnay Les Gres (Frankrijk) 5,00 25,00 

 Pinot Grigio Gregoris (Italië)  5,50 26,00 

 Picpoul de Pinet (Frankrijk) 6,00 27,50 

 Apostelhoeve muller Thurgau (Nederland) 6,50 29,50 

 Wairau River Sauvignon blanc (Nieuw Zeeland) 7,50 32,50 

  

Zoet 

 Niersteiner (Duitsland) 4,50 22,00 

 

Rosé 

 Domaine Le Pive rose (Frankrijk) 5,50 26,00 

 Domaine Le Pive rose (Frankrijk) Magnum 1½ ltr.  47,00 

 Côtes de Provence, Paquette (Frankrijk) 6,50 33,00 

 

Rood 

 Navarra basiano tinto (Spanje) 4,75 22,00 

 Cabernet-Merlot Las Brisas  (Chili) 5,00 25,00 

 Milton Park Shiraz (Australie) 5,50 27,50 

  Leyda Carmenere classic (Chili) 6,00 28,50 

 Spatburgunder trocken (Duitsland) 6,50 29,50 

Over druiven 
 

De Sauvignon blanc  

is een witte  

druif met een  

groenige schil,  

gebruikt voor  

de bereiding  

van witte wijn.  

Deze druif wordt in  

veel wijnlanden aangeplant.  

De oorsprong ligt in zuidwest  

Frankrijk.  

Het is de voornaamste druif in 

Sauternes enBarsac. Maar zeker 

ook in de Loirevallei. In meer 

streken maakt men van deze 

druif succesvolle wijnen. Zowel 

zoet als droog.  

 

De Chardonnay  

is een druif die over de hele we-

reld voorkomt. De druif heeft 

een opmerkelijk aanpassings- 

vermogen wat klimaat en 

bodem betreft en wordt veel 

voor de vinificatie van wit-

te wijn gebruikt. Het is een 

vroegrijpe druif die resistent is 

tegen kou en tegen warmte kan. 

Naast stille wijn wordt ze ook 

veel gebruikt voor mousserende 

wijn. Chardonnay is verwant 

aan de Bourgogne- en 

Champagnedruif Pinot Blanc, 

maar heeft een heel andere 

smaak. Chardonnay zal een lan-

ge afdronk hebben. Vanwege het 

herkenbare karakter die deze 

wijn toont wordt zij geduid als 

"vettig" en vooral bij zalm-

gerechten aanbevolen. 

 

De Carmenère  

De carmenère druif liet zich na 

de phylloxera (druifluis) plaag 

eind 19
e
 eeuw moeilijk enten op 

Amerikaanse onderstokken en 

verdween zo uit het Bordeaux 

gebied.  

 

In Chili werd deze druif tot 

1990 als merlot aangezien. 

Via DNA techniek heeft men de 

carmenère van de merlot kun-

nen onderscheiden.  

 Vina Leyda Carménère 

 

Karakter: Donker paarsrood van kleur. Intens, maar elegant in de 

neus. Rijpe bramen, zwarte peper en een kruidige toon, kenmerkend 

voor carmenère. Weelderig, donker fruit met ronde tannines en vol-

maakt van lengte. Donker paarsrood van kleur. Intens, maar ele-

gant in de neus.  

 

Wijnbereiding: Afkomstig van de Talhuen wijngaard, gesitueerd in El 

Huique in het hart van de Colchagua Valley. Hand geoogst in de 

laatste week van april, waarna kneuzing van de druiven en 5 da-

gen inweking op 10°. Aansluitend een week vergisting op 28°. Na 

rijping van 8 dagen op de lie en een malolactische gisting, rijpt de 

wijn vervolgens 12 maanden op Frans eiken vaten. 

Leyda Valley, gelegen in de subregio San Antonio, heeft zich ontwik-

keld tot één van de meest nieuwe, spannende wijngebieden van Chi-

li. Het gebied ligt 95 km ten westen van Santiago, en van alle Chi-

leense wijngebieden het dichtst bij de zee, namelijk 14 km.  
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Witte Wijn Glas Fles Magnum 

 Rueda Verdejo Oro de Castilla (Spanje)  27,50 

 Sancerre (Frankrijk)  38,00       

 Saint-Veran Corsin (Frankrijk)  39,00 75,00 

 Pouilly-Fume (Frankrijk)  45,00 

 Pouilly-Fuisse (Frankrijk)  55,00 

 Gruner Veltliner Steinsetz (Oostenrijk)  39,50 

 Saintsbury Chardonnay (Verenigde Staten)  55,00 

 

Rode wijn  

 Barbera del Monferrato Montej (Italië)  27,50 

 Bardolino Classico Vigne Alte (Italië)  29,50 

 Fleurie La Madonne (Frankrijk)  34,00  

 Chateauneuf-du-Pape (Frankrijk)  55,00 

 Zweigelt Classic (Oostenrijk)  33,00 

 Wairau River Pinot Noir (Nieuw Zeeland)  36,00 

 Rioja Muga Reserva7 (Spanje)  45,00 85,00 

 Seghesio Zinfandel (Verenigde Staten)  55,00 

 

Mousserende wijn 

 Prosecco di Valdobbiadene  (Italië) 7,00 32,00 58,00 

 Champagne Delot Brut (Frankrijk)  55,00      

 Champagne Delot Brut Rose (Frankrijk)  55,00 

 Veuve Clicquot (Frankrijk) 12,50 95,00 180,00   

Kas di Ala 
Toch op zoek naar een iets warmer eiland dan Vlieland? 

Wij raden aan uw vleugels uit te slaan en naar Curaçao te gaan! 
 

Hier ligt Kas di Ala, een klein, maar fijn bungalowpark, rustig en riant gelegen  
in Julianadorp, een mooie buitenwijk van Willemstad, Curaçao. 

 

Kijk op www.kasdiala.com voor meer informatie. 
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Gin 

 Damrak  5,00 

 Tanqueray gin  5,50 

 Bombay gin  6,00 

 Hendricks gin  7,00 

 Hermit gin  7,50  

 Gin mare  8,00 
 

Gin geserveerd met Russell & Co.   

Onze gin kan je puur drinken maar natuurlijk 

ook met tonic.  Bij al onze gins serveren wij 

Russell & Co. premium tonic, die ook los als 

frisdrank is te bestellen. De oorsprong van de-

ze excellente tonic komt voort uit het negen-

tiende-eeuws Britse frisdrankenbedrijf, Josiah 

Russell & Co. (Londen). De frisdranken van dit 

bedrijf werden, voor zover bekend, al vanaf 1881 

in Nederland geïmporteerd. In 1887 opende het 

bedrijf in Hillegersberg, onder de rook van Rot-

terdam, een Nederlandse productievestiging. 

Rum 

 Bacardi Superior  4,25 

 Bacardi black  4,75 

 Bacardi 8   6,00 

 Captain Morgan  4,00 

 Brugal  5,00 

 Havana 3  5,00 

 Havana 7  6,00 

Digestief 

 Fernet branca  4,25 

 Grappa Invecchiata 4,75  

 Martell VS  6,50 

 Remy martin  VSOP 8,50 

 Courvoisier  VSOP 8,50 

 Courvoisier  VS 6,50 

 Armagnac  8,50 

 Calvados   6,50 

Rum, gin & cocktails 

Cocktails 

 

Dutch mule  8,00 

 Ketel One, vodka, gingerbeer, limoen 
De Moscow Mule is niet bepaald een Russische 

uitvinding. De verwijzing naar Rusland komt alleen 

maar door de vodka. Dus wat als je Hollandse  

vodka gebruikt? Dan krijg je de Dutch Mule.  

De cocktail werd in de jaren '50 voor het eerst 

geschonken in een bar op Manhattan, dat ooit na-

tuurlijk New Amsterdam was. Maar goed, genoeg 

geschiedenis voor nu: Eerst maar eens proeven! 

 
Espresso Martini  8,00 

 Vodka,kahlua, suikersiroop, koffie 

 
Cuba libre  7,50 

 Havana rum, Pepsi, limoen 
Een populaire drank die ter ere van de bevrijding 

van Cuba door de Amerikanen op de Spaan-

se overheersing werd geschonken. Voor een echte 

Cuba Libre moest dan ook Amerikaanse cola met 

Cubaanse rum worden gemengd.  

 
Bloody Mary  7,50 

 Vodka, tomatensap, worchestersaus, citroensap 

 
Fiorito frizzo  8,50 

Fiorito Frizzo is een mix van Limoncello 

di Fiorito en prosecco.   

 
Aperol  6,00 

Een ontzettend verfrissend drankje, dorstlessend  

en super lekker.  

 
Hugo  6,00  

 Vlierbloesemsiroop, Prosecco,  
 verse munt 


