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Voorjaarszon 
Dé plaats op Vlieland om van het weer te 

genieten is natuurlijk op het strand bij ‘t 

Badhuys. Heerlijk op het terras, en op iets 

mindere dagen, lekker binnen.  

Voorproefje uit de geheel vernieuwde kaart, 

 

 Gezonde ontbijt bowls; 

 Schelp- en schaaldieren v/h strand; 

 Dry-aged rundvlees; 

 Fruits de mer; 

 IJscoupes; 

 Cocktails, met en zonder alcohol. 

‘t Badhuys is iedere dag geopend vanaf 10.00 uur.  

 

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

Diner: 17.00 - 21.30 u. 

Openingstijden 

Voorjaar: genieten in ‘t Badhuys!  

Voorjaar 

2019 

Locatie: 

Strand v. Vlieland 

N 53 18.245, E 5 3.004 

Het vriendelijke personeel van ‘t Bad-

huys staat voor u klaar! Zie achterzijde 

voor meer informatie over vacatures. 

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

‘t Badhuys, Badweg 6, 8899 BV Vlieland | tel. (0562) 451992 | info@badhuys.com 
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Badhuys ontbijt  15,00 

 Di(verse) broodjes, croissant,  
 yoghurt met fruit, ham, kaas, roerei,   
 boter, jam, koffie of thee, verse jus 
  

 + Prosecco 5,50 

 + Bloody Mary 7,50  

Warme dranken 

 Espresso 2,75 

 Espresso macchiato 2,75  

 Koffie 3,00 

 Cappuccino 3,25  

 Dubbele espresso 4,75 

 Koffie verkeerd 3,50 

 Latte macchiato 3,75 
 

Koffie met een scheutje: zie blz. 3 

Zoetwaren 
 Gehele dag verkrijgbaar! 
  

 Cranberry gebak 4,00 

 Bakkersroom croissant 4,00 

 Wortelwalnotentaart 4,50 

 Citroen meringuetaart 4,50 

 Chocoladetaart 5,00 

 Appeltaart 4,50 

 Glutenvrije pecannotentaart 4,50 

 Blauwe bessen cheesecake 5,00 

 Passievruchtkwarktaart  5,00 

 Moorkop 4,00 

 Slagroom 0,50 

Koffie, thee & ontbijt 
Te bestellen vanaf 10.00 

Thee diverse soorten 

 Thee 2,50 

 Muntthee 3,75 

 Gemberthee 3,75  
 

Chocolade 

 Warme chocomel 2,75 

 Warme chocomel met slagroom 3,25 

 Warme chocomel met rum 5,50 

Kids ontbijt  7,50 
 

Croissant, mini broodjes,  

hagelslag, pindakaas,  

   

Zoet & hartig 
 

 American pancakes  6,00 
 Poedersuiker en vers seizoensfruit  
 

 Ei  benedict  9,00 
 Ham, toast, gepocheerd ei, Hollandaisesaus  
 

 Ei  florentine  9,00 
 Spinazie, toast, gepocheerd ei, Hollandaisesaus 
 

 Uitsmijter  
 Ham, kaas en/of spek, v.a. 8,50  
 Ham, kaas  5,50 
 

 Croissant 
 Eilander cranberryjam en boter 4,50 
 boerenkaas en boter 4,50 
 

 Kokos bowl 7,50 
 Yoghurt, cranberry, appel, chiazaad, kaneel   
 

 Granola bowl 7,50 
 Yoghurt, banaan, bosbessen, granola 
 

 Quinoa bowl  7,50 
 Kiwi, yoghurt, gebrande noten, quinoa 
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Koud & warm 
Heel de dag verkrijgbaar 

Het Vegetarisch Keurmerk (V-Keurmerk) 

garandeert dat in een product geen 

ingrediënten of hulpstoffen afkom-

stig van (gedode) dieren bevat.  

In ‘t Badhuys schenken wij 
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. 

Speciale koffie met een scheutje % 
 

 Irish coffee 7,50 

 Italian coffee 7,50 

 Spanish coffee 7,50 

 French coffee 7,50 

 Dokkumer coffee 6,50 

 Vlieland coffee 6,50 
 Tony Chocolonely 8,50 

 Chocolade- en vanilleroomijs,  
 Tony Chocolonely chocolade, slagroom 
 

 Badhuys 9,00 
 Champagne sorbetijs, gin- tonic sorbetijs,  
 verse munt, prosecco  
 
 Dame blanche 7,50 

 Vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom 
 

 Softijshoorn 4,50 
 Vanille softijs, kruim van Fryske dúmkes 
 

 Vers  fruit 8,00 
 Vers fruit, saus van rood fruit,  
 framboos- en aardbeienijs 
 

 Kids Candy 8,00 

 Candy, smurf-, framboos- en  
 witte chocolade ijs  
 

 Cookie 8,00 

 Krokante koekjes, oreo- en bastognekoekijs 

Dame Blanche 
Een coupe Dame Blanche bestaat uit vanille-ijs, gedeco-

reerd met slagroom en warme chocoladesaus.  
 

De naam voor deze coupe is afgeleid van de opera ‘La Da-

me Blanche’ van de Franse componist François A. Boiel-

dieu (1775 – 1834) die het stuk componeerde in 1825. 

Chef – kok Auguste Escoffier was een vervent opera-

liefhebber en creëerde dit ijsgerecht naar aanleiding van 

deze opera. 
 

Het dessert zoals hij dit ontwik-

kelde was echter nog room-

blank van kleur en varieerde 

van samenstelling: het bestond 

uit amandelijs, witte perzik en 

witte aalbessen met daarom 

heen groenwitte citroensorbet. 
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Lunch 
Te bestellen  van 11.30 tot 16.00 

Groentewraps 
Geserveerd met aardappelchips  
en komkommer-yoghurtdip 
 

  
 
 Gerookte kip 12,00 
 Wrap naturel, krokante kipfilet, bacon, gekookt ei 
 tomaat-komkommer salade, kruidenmayonaise 
  
 Gerookte zalm 14,50    
 Wrap van wortel, gerookte zalm, rucola,  
 eiersalade, paprika   
 
 Tonijnsalade 11,00 
 Wrap van groene kool, bio tonijnsalade,  
 waterkers, kappertjes, cornichon, appel   
 
 Geitenkaas 12,00 
 Wrap van rode biet, geitenkaas, spinazie,  
 noten, honing   

Focaccia ’s 
Geroosterd focacciabrood met rozemarijn,  
geserveerd met kruidenmayonaise  
 
 Zalm 9,50  
 Gerookte zalm, roomkaas, olijf  
    
 Chorizo 8,50  
 Chorizo, provolone, pesto, gegrilde courgette   
 
 Caprese 7,50 
 Tomaat, mozzarella, pesto                                                                              
 
 Tonijn 8,50 
 Ras el hanout, tonijn, kaas, olijf, puntpaprika 

Hot dogs 
  

 Spicy   9,00  
 Jalapeño’s, tortilla chips, cheddar,  
 tomatensalsa, guacamole  
    
 Classic   8,00  
 Zuurkool, cheddar kaas, krokante ui,  
 aardappelchips, ketchup, mosterd   

Klassiekers 
 
 Schnitzel  17,50 
 Koning schnitzel, friet, salade  
   
 Kibbeling 17,50 
 Kabeljauw, ravigottesaus, citroen, friet, salade  
    
 Pasta bolognese 17,50 
 Italiaanse pastasaus, gehakt,  
 Parmezaanse kaas  
 
 Uitsmijter  v.a.  8,50 
 Ham, kaas en/of spek  
    
 Kroketten  
 

 Twee kroketten met brood en mosterd 
 - Rundvlees 9,00 
 

 - Groente 9,00 
 
 Tosti 5,50  
 Beenham, kaas 
 

Soepen 
Geserveerd met brood 
 Paprika-tomaat  8,00     
 Knoflook- mascarpone, bieslook, olijfolie  
  
 Schelp- en schaaldieren bisque  9,00 
 Cognac, mossel, gedroogde zeekraal 
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Voedselallergenen 

Voedselallergenen kunnen aanwezig  

zijn in bepaalde ingrediënten.  

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Lunch 
Te bestellen  van 11.30 tot 16.00 

 Pelgarnalen 15,00 
 Rode peper, limoen, dragon, knoflooksaus  
    
 Mosselen 12,50 
 Prei, witte wijn, room, knoflook, brood  
    
 Kokkels 12,50 
 Tomaat, rode peper, witte wijn, knoflook, brood 
    
 Kreeft 
 Salade van spinazie,  taugé, peper  
 en Japanse mayonaise 
 

 - Halve kreeft 24,50 
 - Hele kreeft 47,50 
    
 Fine de Claires oesters [6 stuks] 22,50   
 Citroen en rode wijn-sjalot dressing   
 Met Hermit gin (zie links) + 5,00 
   
 Fruits de Mer  32,50 
 Oesters, pelgarnalen, vongole, kokkels,  
 gamba, mossel, Noordzeekrab, citroen 
 Japanse mayonaise 

Burgers 
 Geserveerd met friet, maïskolf en koude sauzen 
 

 Runderburger 17,00 
 Rode bun, MRIJ-runderburger, bacon, tomaat 
 gefrituurde uienringen, augurk, chipotle saus  
 

 Pulled Pork 17,50 
 Zwarte bun, pulled pork, MRIJ-runderburger,  
 barbecuesaus, jalapeño peper, gesmoorde ui 
 

 Groente-vegan burger 17,00 
 Groene bun, kikkererwtburger,  
 zeewiersalade, zeekraalsaus, ingelegde groenten  

Schaal- en schelpdieren  
 

In de Nederlandse wateren  

barst het van de schaal- en  

schelpdieren.   

Het strand voor ‘t Badhuys ligt er vol mee.  

 

Het is gemakkelijk om op de strekdammen een 

maaltje mosselen te plukken of op het Wad 

oesters of kokkels te rapen. Nog gemakkelij-

ker is het om ze vers bereid in ‘t Badhuys te 

bestellen, zowel voor lunch ais diner. 

  D u t c h  C o a s t a l  G i n   
 

Is gemaakt met behulp van gezuiverd water uit de Ooster-
schelde. Dit geeft de gin een unieke zilte finish en daarmee 
onderscheidt Hermit Dutch coastal gin zich van andere gins.  
 

Om dit aan te vullen werden er verschillende botanicals ge-
bruikt waaronder diverse citrusvruchten, jeneverbessen en 
korianderzaad en vijf andere die het een diepere, complexe  
 smaak geven. 
 Hierdoor krijgt deze gin een zachte citrus 
         smaak met een zilte afdronk. 
 Deze gin heeft een alcohol percen-
 tage van 43% en combineert  
 perfect met een portie oesters. 

Salades 
 
 Oosterse salade 18,00    
 Garnalen, vadouvan, edamame, gebrande  
 noten, taugé, sesam, mango, broccoli, ei  
 

 Caesar 13,00 
 Romeinse sla, gekookt ei, ansjovis, knoflook  
 croutons, Parmezaanse kaas   
 - Gegrilde kipfilet + 3,50 
 - Gegrilde tonijn + 7,00 
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Diner 
Te bestellen van 17.00 tot 22.00 

Soepen 
Geserveerd met brood 
 Paprika-tomaat  8,00     
 Knoflook-mascarpone, bieslook, olijfolie  
  
 Schelp- en schaaldieren bisque  9,00 
 Cognac, mossel, gedroogde zeekraal 

Schaal- en schelpdieren  

 

 Pelgarnalen 15,00 
 Rode peper, limoen, dragon, knoflooksaus   
 

 Mosselen 12,50 
 Prei, witte wijn, room, knoflook, brood 
 

 Kokkels 12,50 
 Tomaat, rode peper, witte wijn, knoflook, brood 
 

 Kreeft 
 Salade van spinazie, taugé, peper  
 en Japanse mayonaise 
 

 - Halve kreeft 24,50 
 - Hele kreeft 47,50  
 

 Fine de Claires oesters [6 stuks] 22,50   
 Citroen en rode wijn- sjalot dressing   
 Met Hermit gin (zie blz. 5) + 5,00 
 

 Fruits de Mer  32,50 
 Oesters, pelgarnalen, vongole, kokkels,  
 gamba, mossel, Noordzeekrab, citroen 
 Japanse mayonaise 

Het Vegetarisch Keurmerk (V-Keurmerk) 

garandeert dat in een product geen 

ingrediënten of hulpstoffen afkom-

stig van (gedode) dieren bevat.  

Vooraf 
 

 Vers brood 6,00 
 Kruidenolie, zeezout, boter  
   
 Groenten crudité 8,00 
 Avocado, yoghurtdip, flatbread, hummus     
    
 Knoflook focaccia 9,00 
 Kruidenolie, pata negra   

Voorgerechten 
 

 Hollandse garnalen 16,00 
 Whisky-cocktailsaus, ijsbergsla, citroen, toast  
 

 Rauwe zalm  12,50 
 Komkommer, Amsterdamse ui, edamame,  
 sesam, mosterd, kruidensalade 
 

 Ceviche zeeduivel 14,00 
 Kimchi, limoen, rode peper, granaatappel,  
 mango, krokant van vadouvan 
 
 Burrata 13,50 
 Tartaar van vijg, walnoot, mint, zontomaat,  
 crostini  
 

 Geitenkaas  13,50 
 Salade van spinazie, pecannoot, cranberry 
 

 Sashimi 15,00 
 Yellowfin tonijn, nori krokant, sojasaus,  
 edamame, gember, wasabi 
 

 Rundercarpaccio 12,50 
 Pestomayonaise, rucola, pijnboompitten,  
 parmezaanse kaas 
  
 Coquilles 17,00 
 Granny Smith, bleekselderij, kropsla,  
 augurkenrelish, vinaigrette van appel 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd  
met friet en salade m.u.v. de pastagerechten 



7 

 

Diner 
Te bestellen van 17.00 tot 22.00 

    egetarisch 
 

 Gnocchi 18,00 
 Zeekraal, walnoten, geitenkaas 
 

 Mozzarella- tomatentaart 18,00  
 Olijf, Parmezaan, basilicum   Dry-aged rundvlees 

 

In Nederland eten we rundvlees vaak te 

vers. Voor de beste smaak moet vlees enkele 

weken rijpen. Vroeger was dit bij de boer in 

de schuur, tegenwoordig wordt dat gedaan 

in speciale droogkasten.  
 

In deze kasten wordt de luchtvochtigheid, 

luchtcirculatie en temperatuur nauwkeurig 

beheerst en gecontroleerd. Het rijpen in een 

cel duurt minimaal 21 dagen en dit proces 

verdampt het vocht, breekt het spierweefsel 

af en daardoor is het vlees ongekend mals 

en heeft het vlees een meer intense smaak. 
 

Onze chef grilt het Dry-aged rundvlees 

op de Robata houtskoolgrill, zie blz. 8 

Maaltijdsalades 
 

 Oosterse salade 18,00    
 Garnalen, vadouvan, edamame, gebrande  
 noten, taugé, sesam, mango, broccoli, ei  
 

 Caesar 13,00 
 Romeinse sla, gekookt ei, ansjovis, knoflook  
 croutons, Parmezaanse kaas   
 - Gegrilde kipfilet + 3,50 
 - Gegrilde tonijn + 7,00 

Klassiekers 
 

 Schnitzel  17,50 
 Koning schnitzel, friet, salade 
 

 Kibbeling 17,50 
 Kabeljauw, ravigottesaus, citroen, friet, salade  
 

 Pasta bolognese 17,50 
 Italiaanse pastasaus, gehakt,  
 Parmezaanse kaas  

Visgerechten 
 

 Heilbot  23,00 
 Gegaard op de graat, crème van venkel,  
 edamame, schuim van Noordzeekrab, olijf,  
 salsa, matcha-krokant   
 

 Hele zeebaars 23,50 
 Citroen, rozemarijn, fleur de sel,  
 antiboise van olijf 
 

 Kabeljauwfilet 22,50 
 Truffelaardappel, Hollandaisesaus,  
 groene asperge 
 

 Yellowfin tonijn 24,00 
 Linguine, geroosterde tomaat, kappertjes 

 Dry Aged entrecote  32,50 
 250 gram    
 

 Dry Aged Côte du boeuf  p.p.  34,00 
 Per 2 personen, totaal 800 gram 

….. 
 

Meer grill gerechten op de volgende bladzijde 
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**) Robata houtskoolgrill  
 

In ‘t Badhuys grillen we op de traditionele 

manier, niet op een gasbrander, maar op een 

professionele open houtskoolgrill. 
 

Op gas is natuurlijk veel gemakkelijker, maar 

dan mis je de trage garing en de specifieke 

rooksmaak. In ‘t Badhuys maken we gebruik van 

een professionele Robata houtskoolgrill.  

 

Een open houtskoolgrill van meerdere lagen om 

een scala van kooktechnieken toe te passen. Ro-

bata grillen leent zich uitstekend voor: vlees, 

vis, zeevruchten en groenten. Er wordt een licht 

rokerige smaak meegegeven. 

  

Deze grill heeft zijn oorsprong bij Japanse vis-

sers die de methode gebruiken om hun maaltijd 

warm te houden tijdens lange tochten op zee.  

De evolutie van de Roba-

tayaki heeft het naar de 

moderne keuken gebracht, 

waar onze koks de gerech-

ten bereiden en hun kook-

kunsten vanuit de open 

keuken laten zien. 

Voor onze jonge gasten hebben 

we een eigen menukaart,  

die tevens een leuke kleurplaat is,  

uiteraard krijg je daar kleurpotloden bij! 

Kinderkaart 

Diner 
Te bestellen van 17.00 tot 22.00 

*)  Hilton rundvlees:  
 Nice to Meat 
 

Op de uitgestrekte graslanden onder de Zuid 

Amerikaanse zon bekommeren cowboys zich over 

grote kuddes runderen. In het relatief kleine 

land Uruguay is de veeteelt nog traditioneel. 

Het vlees is o.a. van Hilton runderen en is 100% 

puur natuur. Van het vlees worden de luxere 

vleesdelen geïmporteerd door: “Nice to Meat”. 

 

Dit vlees bevat veel minder cholesterol en vet 

dan ander rundvlees. De steaks zijn licht ge-

marmerd, heeft de juiste ‘bite’ en een fantasti-

sche smaak. Hoe kan het ook anders: de runderen 

hebben 24-30 maanden de tijd om rond te lopen op 

de pampa zo groot als de provincie Utrecht. 

Grillgerechten 
Al de onderstaande grillgerechten zijn van 

Zuid Amerikaans Hilton* rundvlees en wor-

den bereid op de Robata houtskoolgrill** 
 

Deze gerechten worden geserveerd met friet, 

koude sauzen en  

gegrilde maiskolf 

 
 Mixed grill 22,50 
 Zijlende biefstuk, kipfilet, spareribs    
    
 Gemarineerde spareribs 23,00 
 Langzaam gegaard, knoflooksaus  
    
 Lady steak 180 gram 23,00 
 Hilton zijlende, bearnaise- of pepersaus   
  
 Gentleman steak 300 gram 29,50 
 Hilton zijlende, bearnaise- of pepersaus    
    
 Surf & Turf 32,50 
 Zijlende biefstuk met scampi  
  
 Halve kreeft 49,50 
   
 Reuzen scampi’s 24,50 
 Gemarineerd in vadouvan, limoen,  
 knoflook, harissa  
    
 Bijgerechten  3,50 

 Gemengde salade, gemengde groente 
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Desserts & bites 
Heel de dag te bestellen  

Desserts 
 

 Chocoladedroom 10,00    
 Diverse bereidingen en structuren van  
 chocolade 
 

 Tartelette 8,00 
 Hazelnootcrème, sinaasappelijs, cranberries 
  

 Cannoli met pistache 8,00 
 Ricotta-aardbeienijs 
 

 Dame blanche 7,50 
 Vanille-ijs met chocoladesaus, slagroom 
 

 Crème brûlée 7,50 
 Walnotenijs, amandelkrokant 
 

 Chocoladetaart 7,50 
 Brownie, mousse, ganache, vanille hangop,  
 witte chocoladeschotsen  
  

 Kaasplank 12,00 
 Selectie van nationale en internationale kazen, 
 vijgencompote, kletzenbrood, druiven 

Cognacje als dessert? 

Zie blz. 13 

Speciale koffie met een scheutje % 
 

 Irish coffee 7,50 

 Italian coffee 7,50 

 Spanish coffee 7,50 

 French coffee 7,50 

 Dokkumer coffee 6,50 

 Vlieland coffee 6,50 

Nog even doorbiten? 

Vervolg van de bites op blz. 10 

Beach bites 
 
 Nacho’s 9,00 
 Cheddar, tomatensalsa, jalapeño en guacamole 
  

 Bitterballen  8,00  
 8 Stuks geserveerd met mosterd 
 

 Gemengd bittergarnituur   9,50 
 16 Stuks, chilisaus 
 

 Calamaris ringen   9,00  
 Geserveerd met aioli 
 

 Vegetarische kaasloempia’s  9,00 
 8 Stuks geserveerd met chilisaus 
 

 Cocktail gamba’s       12,00                                                                                               
 8 Stuks in knoflookolie, geserveerd met brood 
 

 Kaas en worst      8,00 
 Spaanse chorizo en oude Friesche kaas  
 

 Gefrituurde garnalen mix 10,00 
 9 Stuks diverse gefrituurde garnalen snacks  
 geserveerd met chilisaus 
 

 Vegetarische mini loempia’s 9,00  
 6 Stuks geserveerd met chilisaus 
 

 Fruits de Mer  32,50 
 Schaal- en schelpdieren, oesters, pelgarnalen,  
 vongole, kokkels, gamba, mossel,  
 Noordzeekrab, Japanse mayonaise, citroen 
  

 Broodplank 6,00 
 Brood, kruidenolie, zeezout, boter 
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Bites & fris  

Nog meer bites…. 
 

Dim Sum 
Dim Sum [uitspraak: /dɪmsum] zijn gefrituurde en ge-
stoomde kleine hapjes die in de keuken van Kanton/
Hongkong, Chaozhou, Hakka en Fujian) vaak voorko-
men. Ze bestaan uit groente, vlees en rijst en worden als 
lichte maaltijd gebruikt. Het eten van dimsum is niet aan 
bepaalde tijdstippen gebonden.  
 
 Dim Sum assortiment  9,00 
 6 stuks geserveerd met chilisaus 
 

 Dim Sum vegetarisch 9,00     
 6 stuks geserveerd met chilisaus 
  

 Dim Sum gefrituurd assortiment   11,00           
 8 stuks geserveerd met chilisaus 
  

 Crudité 8,00                                                                                                                            
 Groenten crudité, flatbread, hummus,  
 avocado en yoghurt dip 
 

 Focaccia 9,00 
 Knoflook focaccia, kruidenolie, pata negra 
  

 Charcuterie  12,00 
 Selectie van dun gesneden vleessoorten,  
 piccalilly 
  

 Kaasplank 12,00 
 Selectie van nationale en internationale kazen 
 vijgencompote, kletzenbrood, druiven 
 

 Badhuys plank 18,00     
 Diverse warme en koude hapjes, kaassoorten, 
 vleessoorten, selectie van gefrituurde snacks,  
 piccalilly gegrilde groenten, crostini’s 

Frisdranken 

 Klassiekers  

 Cola 2,75 

 Sisi 2,75 

 7-up 2,75 

 Ice tea 2,75 

 Ice tea green 3,00 

 Fristi 3,00 

 Chocomel 3,00 

 Ranja 1,75 

 Dubbel Friss 3,00 
 

Gezondere keuzes  

 Sappen 

 - Appelsap 2,75 

 - Verse jus ‘d orange 3,50 

 - Tomatensap 3,00 

 - Druivensap 3,00  

 Earth water still 0,33L. 3,00 

 Earth water sparkling 0,3L. 3,00 

 Earth water sparkling 0,75L. 6,50 

 Pepsi Max    2,50    

 Rivella 3,00 

 Rivella Cranberry 3,00 

 Melk 2,00 

 Karnemelk 2,00 

Het zuivere Nederlandse mineraalrijke EARTH Water is 

gebotteld aan de kleinschalige waterbron van Anl’eau. 

Deze bron is gevestigd in het beschermde, groene na-

tuurreservaat “het Hunzedal” in de provincie Drenthe. 

Door waterkenners wordt Anl’eau genoemd als een van 

de beste waterbronnen van Europa.  
 

De bronnen in het beschermde waterwingebied pom-

pen zuiver mineraalwater op, na een lange reis van 

circa 1.000 jaar door de diepe ondergrond van de 

Hondsrug, van een diepte van circa 150 meter.  
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Wil je wat drinken? 0% 

Fever - Tree  De eerste 100% natuurlijke tonic water ter wereld! 
Ontstaan uit onvrede over de kwaliteit van de mixers/
frisdranken zijn oprichter Charles Rolls en Tim Warrilow de we-
reld over gereisd op zoek naar de beste ingrediënten voor hun 
premium tonic. Zuivere kinine uit de Kongo, bittere sinaasappel-
olie uit Tanzania en bronwater uit Groot Brittannië vormen de 
basis van deze frisse tonic. Door de fijne, champagnestijl, carbo-
natie heeft het een fluweel zachte afdronk en het gebruik van 
rietsuiker zorgt voor een zuiver mondgevoel. Gemaakt om te 
mixen met mooie gins maar ook puur een ware beleving.   

Verse  

groentesappen 
 

€ 5,00 
 

Oranje:  wortel, paprika, knolselderij, gember 
Groen:  spinazie, broccoli, pastinaak, appel 
Rood:  paprika, tomaat, wortel, pastinaak, rode biet 
   )  Bevat uitsluitend natuurlijke fruitsuikers, géén toevoegde suikers. 

 Indian tonic water  

 Mediterranean tonic water  

 Elderflower tonic water  

 Ginger ale  

 Ginger beer  

 Sicilian lemonade   

€ 3,75 

Alcoholvrije cocktails 
 
 Sea & T 7,00 
 Seedlip spice 0% gin & fever tree   
  
 Virgin Moscow mule 6,50 
 Ginger beer, limoen, munt, 7- up 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Voor cocktails met alcohol, zie blz. 15. 
 
 

Alcoholvrije biertjes 
 

 Heineken  0.0% 3,50 

 Wieckse witte  0.0% 4,00 

Alcoholvrij bier, in Nederland ook maltbier genoemd, 
is bier met een extreem laag alcoholpercentage. De meeste 
alcoholvrije bieren zijn pilsbieren, maar er bestaan 
ook tarwebieren en ales die alcoholvrij zijn. 
 
“In Nederland mag alcoholvrij bier 0,1 procent alcohol be-
vatten”, zegt het Kennisinstituut Bier. “De alcohol wordt na het 
brouwen verwijderd of het brouwproces wordt zodanig aange-
past dat er überhaupt geen alcohol ontstaat. De meeste Neder-
landse alcoholvrije bieren bevatten tegenwoordig 0,0 procent 
alcohol en zijn dus echt alcoholvrij.” 
 
Toch een kater van alcoholvrij bier? 
De Alcohol Hangover Research Group van de Universiteit 
Utrecht die zich geheel en al richt op het wetenschappelijk on-
derzoek naar katers: “Als het al gebeurt is het een placebo-
effect, want zonder alcohol is er geen kater”, luidt het ant-
woord, daarbij verwijzend naar de definitie van een kater. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholische_drank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pils
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witbier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ale_(bier)
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Heineken  

 Small  3,00 

 Medium  4,00 

 Large  5,50 

 Fluitje  2,75 

 Sneeuwwitje  2,75  

Affligem  

 Blond  5,00 

 Dubbel  5,00 

 Tripel  5,00 

Brand 

 Weizen  4,75 

 IPA  4,75  
 

Wieckse witte   4,00 

Paulaner  Hefe-weissbier  5,00 

Mort subite  Kriek lambic  4,50 

Amstel  Bright  4,00 

Desperados   5,00 

Amstel Radler  4,50 

Surfine  Saison  5,00 

Lagunitas  Sumpin  5,00 

Judas   5,00 

Apple  Bandit  4,00 
 

 Bier van de maand  4,75 

 

Alcoholvrij  

 Heineken  0.0% 3,50 

 Wieckse witte  0.0% 4,00 
 

Zie ook de bierkaart op tafel 

Bier & likeur 

Versterkte wijn 

Versterkte wijn is wijn die met alcohol wordt versterkt. Vroeger 

wist men dat een hoger alcoholpercentage de houdbaarheid 

verbeterde, vooral voor het lange scheepstransport. Alcohol-

percentages liggen bij deze wijnen boven de 15%. Zoete wij-

nen worden vaak gedronken bij een nagerecht of het natafelen. 

De droge varianten worden ook wel als aperitief gedronken. 
 

 Sherry  - dry 4,00 

  - medium dry 4,00 

 Martini  - Bianco 4,00 

  - Rosso 4,00 

 Campari  4,50 
 

 Port - Kopke Colheita 2000  8,00 

  - Kopke Colheita  1996 10,50 

  - Kopke Colheita  1989 12,50 

  - Kopke Colheita  1980 15,00 

  - Ruby 4,00 

  - Tawny 4,00 

  - White 4,00  

Likeuren 
 

 Advocaat 3,50 

 Licor 43 4,50 

 Tia maria 4,50 

 Baileys 4,50 

 Kahlua 4,50 

 Amaretto 4,50 

 Sambuca 4,50 

 Cointreau 5,25 

 Grand marnier 5,25 

 Drambuie 5,25 

 Frangelico 5,25 

 Limoncello zie kader blz. 13 5,25 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nagerecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aperitief
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Sterke   drank 

Ý Fiorito Limoncello  

is een echte premium limoncello, een Italiaanse alcoholische 

drank, met een alcoholpercentage rond de 30%. De drank 

wordt handgemaakt van biologische citroenen en heeft hier-

door een milde zachte smaak. De Limoncello word nog 

steeds gemaakt volgens het authentieke familierecept. 

Binnenlands 

 Vlielander kruidenbitter 3,50 
 Ketel 1 jonge jenever 3,50 
 Oude jenever 3,50 
 Vieux 3,00 
 Sonnema berenburg 3,00 
 Bessen jenever 3,00 
  

Buitenlands  
 

Whiskey 
 Jameson 4,75 
 Famous grouse 4,75 
 Johnny walker red 4,75 
 Jack daniels 7,00 
 Johnny walker black 8,50 
 Talisker  10 8,50  
 Glenkinchie  12 8,50 
 Cragganmore  12 8,50 
 Oban  14 11,50 
 Dalwhinnie  15 9,00  
 Lagavulin  16 12,50 
 

Vodka 
 Smirnoff vodka  4,25 
 Ursus roter 4,25 
 Absolut 4,50 
 Ketel 1  5,50 
 Grey Goose 7,00 
 

Gin, met je favorite tonic, zie blz. 11 
 Damrak 4,50 
 Hendricks  7,50 
 Gin mare 8,00 
 Bobby’s  8,50 
 Hermit [zie toelichting blz. 5] 9,50 
 Copperhead 11,50 

Wijndistillaten  
 

Cognac 
 Martell  VS 6,50 
 Remy martin  VSOP 8,50 
 Remy Martin  XO 16,50 
 Courvoisier  VSOP 8,50 
 Courvoisier  VS 6,50 
 

Armagnac 
 Janneau Armagnac 8,50  
 Bas Armagnac,  goudoulin,1975 12,50 
 

Calvados 
 Calvados  Busnel  VSOP 7,50 
 Calvados  du Domfrontais1989 12,50  
 

Grappa  
 Grappa Invecchiata  4,75  
 Di Pinot Nero  8,50  
 Di Chardonnay  8,50 
 Di Traminer  8,50 
 Di Merlot  8,50 
 Di Moscato  8,50 

Buitenlands (vervolg)  
 

Rum 
 Diplomatico 6,50 
 Bacardi Superior 4,25 
 Bacardi black 4,75 
 Bacardi 8  6,00 
 Brugal 5,00 
 Havana 3 5,00 
 Havana 7 6,00 
 

Overig buitenlands 

 Pernod  4,25 
 Ricard 4,25 
 Fernet branca 4,50 
 Jagermeister 3,00 
 Tequilla Don Julio 5,00 

Wijnen per glas: Wit, mousserend, 

zoet, rood en rosé, zie blz. 14. 
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Huiswijnen: 
 

Wit land  glas fles magnum 

Saint-Véran Corsain    Frankrijk 7,50 39,50 75,00 

Apostelhoeve muller Thurgau   Nederland 6,50 29,50 

Pinot grigio Gregoris    Italië 5,75 27,50 

Chardonnay Les Grès  Frankrijk 5,00 25,00 

Sauvignon blanc Round House  Zuid-Afrika 4,75 22,50 

 

Zoet  

Niersteiner   Duitsland 4,50 22,00 

 

Rosé 

Domaine le Pive    Frankrijk 5,50 27,50 52,50 

Chateau Paquette, Provence   Frankrijk 6,75 33,00 

 

Rood 

Rioja Muga Reserva Spanje 8,00 45,00 85,00 

Valpollicella Classico Ripasso Italië 7,50 39,50 75,00 

Shiraz Milton Park    Australië 5,50 26,50 

Cabernet- merlot Las Brisas    Chili 5,00 25,00 

Tempranillo Navarra Bassiano  Spanje 4,75 22,50 

 

Feestelijke bubbels 

Champagne Veuve Clicquot     Frankrijk 12,50 95,00 180,00 

Champagne Delot brut    Frankrijk  55,00 

Champagne Delot brut rosé    Frankrijk  55,00 

Prosecco di Valdobbiadene   Italië 7,50 35,00 68,50 

Brachetto Piëmonte rossi    Italië 7,75 39,50   

Wijnen & bubbels  

Over druiven 
 

De sauvignon blanc  

is een witte druif met een groe-

nige schil, gebruikt voor de be-

reiding van witte wijn.  

Deze druif wordt in veel wijn-

landen aangeplant. De oorsprong 

ligt in zuidwest Frankrijk.  

Het is de voornaamste druif in 

Sauternes en Barsac. Maar ze-

ker 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 bo-

dem betreft en wordt veel voor 

de vinificatie van witte wijn ge-

bruikt. Het is een vroegrijpe 

druif die resistent is tegen kou 

en tegen warmte kan. Naast stil-

le wijn wordt ze ook veel ge-

bruikt voor mousserende wijn.  

 

Merlot 

Er is praktisch geen wijnland te 

vinden waar de merlot niet aan-

geplant is. Het is een veelzijdige 

druif die zowel volle en stevige 

wijnen geeft, maar ook zachte 

en zwoele wijnen. In Frankrijk 

is de druif vooral bekend door 

de klassieke wijnen uit Pomerol 

en St-Emilion. In de nieuwe-

wijnwereld zoals Chili en Zuid-

Afrika staat de druif garant 

voor verleidelijke sappige wij-

nen. Kenmerkend voor de mer-

lot is de geur en smaak van 

kersen en pruimen.  
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Wijnkaart 
 

Wit  Land glas fles 

Picpoul de Pinet   Frankrijk  27,50 

Verdejo Oro de Castilla Spanje  28,50 

Pouilly Fume Jeannot Frankrijk  46,50 

Gruner Veltliner Steinsetz  Oostenrijk  42,50 

Riesling Mosel ‘Saar’ Duitsland  39,50 

Chardonnay Saintsbury  Verenigde Staten 52,50 

Sancerre Vignerons  Frankrijk  38,50 

Pouilly-Fuisse Corsin   Frankrijk  55,00 

Albarino Granbazan Etiqueta Ambar  Spanje  30,50 

Viognier Domaine Haut de Mourier  Frankrijk  27,50 
 

Rood 

Bardolino Classico Vigne Alte  Italië   29,50 

Carmenere Crusero Chili  27,50 

Pinot Noir Wairau River  Nieuw Zeeland  36,50 

Zweigelt Carnuntum   Oostenrijk  29,50 

Chateauneuf-du-Pape    Frankrijk  52,50 

Spätburgunder trocken Weinolsheim Duitsland  31,50 

Fleurie La Madonne   Frankrijk  34,00 

Zinfandel Seghesio Verenigde Staten 55,00 

Barolo Vigna Rionda Massolino    Italië  95,00 
 

Dessertwijn      

Muscadel Rietvallei rooi   Zuid Afrika 5,00 27,50 

Muscat de Rivesaltes    Frankrijk 6,00 28,75 

Banyuls 5 jaar oud    Frankrijk 8,00 45,00 

Pedro Ximénez    Spanje 6,25 29,75 

Brachetto Piëmonte rossi   Italië 7,50 39,50 
 

Grappa  

Grappa Invecchiata Italië 4,75  

Di Pinot Nero Italië 8,50   

Di Chardonnay Italië 8,50 

Di Traminer  Italië 8,50  

Di Merlot Italië 8,50 

Di Moscato Italië 8,50 

Cocktails/mixed drinks 
 
Mojito 8,50 
  
Bacardi, mint, limoen, sodawater,  
rietsuiker 
 
Fiorito frizzo 8,50  
Fiorito limoncello, prosecco,  
limoen 
 
Hugo 6,50 
Vlierbloesemsiroop, prosecco,  
sodawater, mint  
 
NeNeNegroni 8,50 
Damrak gin, sweet vermouth,  
Campari 
 
Espresso martini 9,00 
Smirnoff vodka, kahlua,  
siroop 
 
Dark ‘n stormy 8,50 
Diplomatico, ginger beer  
 
Gimlet 9,00 
Damrak gin, limoensap, siroop 
 
CCCosmopolitan 8,50 
VoVoVodka, limoensap, cranberrysap  
  

Dessertwijn & cocktails 
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WATERTAXI EN ZEEHONDENTOCHTENWATERTAXI EN ZEEHONDENTOCHTENWATERTAXI EN ZEEHONDENTOCHTEN   
Bepaal zelf wanneer en hoe laat je wilt vertrekken vanuit Har-
lingen naar Vlieland v.v. Of een uitstapje naar Terschelling. 
Hiervoor staat de WestCord Seatender tot je beschikking 
(afb.). De No Limit superieur in prestatie, perfectie en luxe. 
Dit stoere en robuuste schip, gebouwd met veiligheid en zee-
waardigheid als uitgangspunten, heeft het uiterlijk van een red-
dingsboot en is net zo betrouwbaar. 
 

Meer geschikt voor een zeehondentocht is onze stoere RIB.  

De zeehondentocht is een waar spektakel voor jong en oud. 
Informatie en reserveren bij de receptie van Strandhotel 
Seeduyn of op: www. zeehondentochten.nl 

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

Wij raden je aan je 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. 

 

meer info: www.kasdiala.com 

Schoonste strand!  
Bij de verkiezingen voor het schoonste strand van Nederland 
2018 is het strand van Vlieland gekozen tot het schoonste 

strand van alle Waddeneilanden. Daar zijn we trots op!  
 

Wij danken al onze gasten die daar aan hebben bijgedragen. 
Graag willen we dit predicaat behouden en verzoeken je 
vriendelijk om je medewerking om met elkaar het strand van 
Vlieland schoon te houden, dus graag het afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Bedankt! 

Brood & gebak, verser kan het niet! 

Iedereen kent natuurlijk wel op Vlieland de beroemde bakkerij 

Westers, al 70 jaar een begrip! Sinds afgelopen zomer kun je 

in de konditorei van de bakkerij het brood en gebak met een 

heerlijk kopje koffie of thee direct proeven. Er staan heel veel 

lekkernijen uit de bakkerij op de kaart, waaronder natuurlijk 

ook het niet te versmaden, ovenheerlijke suikerbrood! 

Bakkerij Westers | Dorpsstraat 98  8899 AL Vlieland  

Een vakantie– of weekendbaan op het strand van 
Vlieland, een mooiere plek om wat bij te verdienen 
kan je niet bedenken. ‘t Badhuys is vorig jaar uitgeroe-
pen tot het beste Strandpaviljoen van Nederland. 
Toch leuk als je later kan zeggen: “daar heb ik ge-
werkt!” Omdat ‘t Badhuys het hele jaar, 7 dagen per 
week, is geopend hebben we altijd wel werk voor je.   
 

gevraagd 
ENTHOUSIASTE COLLEGA’S m/v 

 
We hebben diverse functies, zoals: meedraaien in de 
keuken, schoonmaken, afwassen, ontbijt verzorgen, 
bedienen in het restaurant en op het terras, serveren 
aan de bar of in het snack/ijs buffet. 
 
We bieden een afwisselende horecabaan in een team 
van leeftijdsgenoten. Salariëring volgens de Horeca 
cao en evt. logies met voeding. Wij vragen van jou 
100% inzet en een gulle lach naar onze gasten. 

 

Vraag de manager om meer informatie of mail naar: 
 

info@badhuys.com 
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