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Zomer 2018 

Meeneem  

exemplaar  

Locatie: 

Strand v. Vlieland 

N 53 18.245, E 5 3.004 

 

MENUKRANT 

‘t Badhuys is iedere dag geopend vanaf 9.00 uur.  

 

Ontbijt: 9.00 - 11.30 u. Lunch: 11.30 - 16.00 u. 

Diner: 17.00 - 22.00 u. 

Openingstijden 

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

Zomer 2018 - IJs op het strand! 

Nu verkrijgbaar in ‘t Badhuys: Ambachtelijk 

schepijs met recepturen uit Italië.  

Tegenover de bar vindt u onze mini-ijssalon.  

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

Niet te versmaden zijn onze ijsdonuts! 

Een puntzak gevuld met softijs, donuts, kaneel, 

suiker en slagroom. Verkrijgbaar in de smaken: 

Tony Chocolonely 

Rood seizoensfruit 7,50 

Stroopwafel 

Bestel gewoon  
die dikke coupe! 

 

Coupe aardbei 8,50 

Coupe Badhuys 9,00 

Dame blanche 7,50 

Coupe cranberry 7,00 

Bananensplit 8,00 
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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 
 

Koffie met een scheutje: zie blz. 9 

In ‘t Badhuys schenken wij 

Piazza D'Oro koffie van Douwe Egberts.  
 

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

Voedselallergenen 

Voedselallergenen kunnen aanwezig  

zijn in bepaalde ingrediënten.  

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

Zoetwaren  
 Gehele dag verkrijgbaar! 
  

 Cranberrygebak 4,00 

 Chocoladetaart 5,00 

 Appelkruimeltaart 4,50 

 Lemon-merenguetaart 4,50 

 Appel-notenmuffin 4,00 

 Framboos-witte chocoladetaart 5,00 
  

 Slagroom bij de taart 0,50  

Koffie, sap en zoet 

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 

Meer frisdranken & gezondere keuzes: blz. 10 

 100% Vers groentesap, 0% suiker! 5,00 
 

Smaken:  
 

 - Oranje:  wortel, paprika, knolselderij, gember 

 - Groen: spinazie, broccoli, pastinaak, appel 

 - Rood:  paprika, tomaat, wortel, pastinaak, rode biet 

Verse  

groentesappen 
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American pancakes  6,00 
 Poedersuiker en vers seizoensfruit  
 
Omelet 
 Geserveerd met toast en boter 
 Naturel 6,50 
 Zalm 9,00 
  
Uitsmijter  
 Ham, kaas en/of spek, v.a. 8,50  
 
Tosti 
 Ham, kaas  5,00 
 
 Croissant 
 Eilander cranberryjam en boter 4,50 
 Boerenkaas en boter 4,50 
 
 Granola 7,00 
 Yoghurt met granola, banaan, bosbessen  
 
 Vers fruit  7,50 
 Handgesneden seizoensfruit   

Strandbedden & ontbijt 

Kids ontbijt  7,50 
 

 Croissant, mini broodjes,  

 hagelslag, pindakaas,  

    

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  

Windscherm- en  

strandbeddenverhuur 

Per dag: 

Badhuys handdoek 2,50 

Badhuys strandstoel 3,50 

Badhuys strandbed 7,00 

Badhuys windscherm 7,00 

Badhuys parasol 7,00 

  

Deluxe XL windscherm met 2 strandbedden,  

parasol, 2 handdoeken en fles water; per dag 40,00  

Na 15:00 uur  30,00 

  

Bovenstaand pakket met vaste plek reserveren: 

Per week  240,00 

Maandag t/m vrijdag  160,00 

Vrijdag t/m zondag  100,00 
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Soepen 
Geserveerd met brood 
 

 Schelp- en schaaldierensoep 8,50 
 Gebonden soep van Noordzee schelp-  
 en schaaldieren, cognac, bosui, room   
 

 Tom kha kai (zie blz. 6) 8,00 
 Kokos, kip en verse groenten   
 

 Italiaanse tomatensoep 6,50 
 Basilicum en mascarpone  

 
Sandwiches 
Geserveerd met groentechips en kruiden- cocktailsaus 
Keuze uit biologisch wit- of waldkornbrood 
 

 Gerookte kipfilet, bacon, tomaat,  12,00 
 komkommer, gekookt ei, mayonaise  
 

 Gerookte zalm, gekookt ei,  14,50 
 komkommer, roomkaas  
 
 Bio tonijnsalade, waterkers,  10,00 
 kappertjes, cornichon, appel   
  
 Zeeuws spek, augurk, mosterdsaus,  12,00 
 tuinkers, tomaat, ijsbergsla   
  
 Eilander zeewierkaas, roomboter, sla, 12,50 
 avocado, gemarineerde komkommerlinten  

Lunch 
Geserveerd van 11.30 tot 16.00 

Tosti’s 
Geserveerd met ketchup 

 
 Ham, kaas 5,00 
 
 XXL tosti 9,00 
 Gerookte kip, bacon, Emmenthaler kaas,  
 tomaat, cocktailsaus                  
   

 Foccaciabrood met rozemarijn  
  

 Chorizo, provolone, pesto,  
 gegrilde courgette 8,00 
 

 Tomaat, mozzarella, pesto  7,00 
 

  

Burgers 
Van de Robata grill (zie blz. 8) 
 

 Runderburger  17,00 
 MRIJ rundvlees (zie blz. 8), augurk, friet 
 tomaat, gesmoorde ui, tomatenrelish,  
 

 Tonijnburger 19,50 
 Ingelegde groente, wakame, furikake  
 wasabimayonaise, friet 
 

 Groenteburger 16,00 
 augurk, tomaat, gesmoorde ui,  
 tomatenrelish, friet                                  

 Pata negra, ("zwarte poot") is in sommige streken van Spanje de gebruikte term voor de Spaanse 

Ibéricoham die tot de beste rauwe hamsoorten wordt gerekend. De ham wordt voornamelijk in Zuid-

west-Spanje geproduceerd. De naam pata negra is genoemd naar de zwarte poten van het varken.  

 
De officiële benaming is “Ibéricoham”. Deze wordt geclassificeerd in verschillende kwaliteiten.  
Alleen de hammen van de varkens die in hun laatste groeifase uitsluitend met eikels (bellotas) en grassen in 
en uit de vrije natuur (dehesa) zijn gevoed mogen Jamón Ibérico de Bellota (achterpoot) of Paleta Ibérica 
de Bellota (voorpoot) genoemd worden. Dit is vastgelegd in de Spaanse wetgeving.  

De pata negra ham die wij in ’t Badhuys serveren, wordt voor elke gerecht vers, met de hand, gesneden 
met behulp van de speciale, klassieke Pata negra snijmachine van Berkel. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ham_(vlees)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varken_(tam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ham_(vlees)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikel_(vrucht)
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Lunch 
Geserveerd van 11.30 tot 16.00 

Het Vegetarisch Keurmerk (V-Keurmerk) garan-

deert dat in een product 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 product is dan gegaran-

deerd vegetarisch.  
 

Ook consumenten die om religieuze redenen geen ingrediënten 

afkomstig van (sommige) gedode dieren (bijv. varkens en runderen) 

mogen eten of gebruiken, kunnen vertrouwen op het V-Keurmerk. 

De Vegetariërsbond beheert en controleert het V-Keurmerk in Ne-

derland, terwijl verwante organisaties dat doen voor andere landen 

in Europa.  

Bron: Vegetariërsbond  

Maaltijdsalades 
  

 Caesar 
 Klassieke Caesar met ei, crouton,  
 Parmezaanse kaas, ansjovis 

 - Gegrilde kip 16,00 
 - Gegrilde tonijn 19,00 

 - Pittige gamba’s 19,00 
 

 Feta  16,00 
 Avocado, feta, zoete aardappel, gegrilde  
 courgette, amandel, peer, honing 
 

 Mozzarella   
 Verse buffelmozzarella, watermeloen,  
 noten, basilicum 18,00 
 Extra: Pata negra ham (zie blz. 4) +  6,00
  

Schelp & Schaal (zie blz. 7) 
 

 Oesters 22,50 
 6 Franse Fines de Claire oesters  
 met rode wijn-sjalotdressing 
 

 Halve kreeft, citroen mayonaise  24,00 
  

 Hele kreeft, citroen mayonaise  47,50 
 

 Fruits de mer 29,50 
 Vongole, gamba, oester,  
 pelgarnalen, mosselen 
 

 Verse mosselen 12,50 
 Venkel, knolselderij, witte wijn,  
 plukbrood                                                                                             
 
 Vongole 12,50 
 Rode peper, knoflook, citroen, tomaat,  
 plukbrood  
 

 Brood 6,00 
 Ovenvers brood met boter en zeezout  
 

 Friet 3,00 
 

 Salade 3,00 

Klassiekers 
 

 Uitsmijter 
 Ham, kaas en/of spek va. 8,50 
 

 Kroketten 
 Twee kroketten met brood, mosterd 

 - Rundvlees 9,00 
 - Groente 9,00 
 

 Schnitzel 17,50 
 Koningsschnitzel met friet, salade 
 

 Hele schar  17,50 
 Met citroen, tijm, zeezout, friet, salade 
 

 Vegetarische saté 17,50 
 Van de vegetarische slager met satésaus,  
 friet, salade 
  

 Pasta vongole 20,00 
 Verse spaghetti, vongole, witte wijn,  
 rode peper, knoflook, tomaat   
  

 Zeewier ravioli 18,50  
 Verse zeewier-geitenkaas pasta,  
 eilander honing, walnoten,  
 blue de Wolvega kaas, rucola  

V
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Diner voorgerechten 
Geserveerd van 17.00 tot 22.00 

Voorgerechten 
 

 Brood 6,00 
 Ovenvers brood met boter en zeezout  
 + Pelgarnalen 4,00 
  + Pata negra ham (zie blz. 4) 6,00 
 

 Gamba tempura 13,00 
 Krokante gamba, soja saus, wakame,  
 furikake kruiden 
 

 Carpaccio 12,50 
 Rundvlees, pesto, Parmezaanse kaas,  
 rucola, pijnboompitten 
 

 Courgette ravioli 12,00 
 Zeekraal, provolone, salie, pijnboompitten,  
 rucola, knoflook 
 

 Pata negra (zie blz. 4) 15,50 
 Watermeloen, olijf, tomaat 
 

 Mozzarella 13,50 
 Inca tomaten, zuurdesem, pesto, olijf,  
 krokante kappertjes  
 

 Geschroeide Yellowfin tonijn 15,00 
 Daikon, wortel, zwarte sesam, soja saus,  
 Japanse mayonaise 
 

 Vitello tonnato 13,00 
 Kalfsrosbief, tonijnmayonaise,  
 kappertjes, olijf  

Schelp & Schaal (zie rechts) 
 

 Oesters 22,50 
 6 Franse Fines de Claire oesters  
 met rode wijn-sjalotdressing 
 

 Halve kreeft 24,00 
 Citroen mayonaise  
 

 Hele kreeft 47,50 
 Citroen mayonaise  
 

 Fruits de mer 29,50 
 Vongole, gamba, oester,  
 pelgarnalen, mosselen 
 

 Verse mosselen 12,50 
 Venkel, knolselderij, witte wijn, plukbrood                                                                                             
  

 Vongole 12,50 
 Rode peper, knoflook, citroen, tomaat,  
 plukbrood  
 

 Brood 6,00 
 Ovenvers brood met boter en zeezout 
   
 Friet 3,00 
  

 Salade 3,00  

Soepen 
Geserveerd met brood 
 

 Schelp- en schaaldierensoep 8,50 
 Gebonden soep van Noordzee schelp-  
 en schaaldieren, cognac, bosui, room 
 

 Tom kha kai * 8,00 
 Kokos, kip en verse groenten  
 

 Italiaanse tomaat  7,50 
 Basilicum en mascarpone  

Wijnkaart visgerechten; blz. 14 en 15 

Tom kha kai (Thai: ตม้ขา่ไก)่  
 

Tom Kha Kai is een soepgerecht uit de  

Laotiaanse en Thaise keuken.  

De naam betekent letterlijk Kip galanga-soep.  

Het gerecht wordt samengesteld uit kip met klappermelk 

(kokosmelk), galanga (een familie van de gember) en verse groente. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thai_(taal)
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Diner, vis en salade 
Geserveerd van 17.00 tot 22.00 

Vis 
 

 Plate hele schar  17,50 
 Citroen, tijm, zeezout, friet, salade 
 

 Tonijnburger 19,50  
 Ingelegde groenten, wakame,  
 furikake mayonaise, friet 
 

 Pasta vongole 20,00 
 Verse spaghetti, vongole, witte wijn,   
 rode peper, knoflook, tomaat 
 

 Zeebaarsfilet 23,50 
 Knolselderij, venkel, citroen, rozemarijn 
 

 Zalmfilet 23,00 
 Tortellini van spinazie, waterkers,  
 witte wijn-zeekraalsaus                                        
 

 Kabeljauw 23,00
 Tomaten anti boise, rasp van wagyu worst,  
 kalamata olijf   
 

 Tonijnsteak 24,00 
 Udon noedel, sesam, hoisin  

Kinderkaart 
Voor onze jonge gasten heb-

ben we een eigen menukaart, 

die tevens een leuke kleur-

plaat is, uiteraard krijg je daar 

kleurpotloden bij! 

Maaltijdsalades 
 

 Caesar 
 Klassieke Caesar met ei, crouton,  
 Parmezaanse kaas, ansjovis 
 

 - Gegrilde kip 16,00 
 

 - Gegrilde tonijn  19,00 
 

 - Pittige gamba’s 19,00 
 

 Feta  16,00 
 Avocado, feta, zoete aardappel, gegrilde  
 courgette, amandel, peer, honing  
 
 Mozzarella 18,00
 Verse buffelmozzarella, watermeloen, 
 noten, basilicum  
 + Pata negra ham +  6,00 

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 mos-
selen te plukken of op het Wad oesters of kokkels te rapen. 
Nog gemakkelijker is het om ze vers bereid in ‘t Badhuys te 
bestellen. Voor schaal- en schelpdieren gelden dezelfde voe-

dingsadviezen als voor vis. Ze hebben namelijk dezelfde ge-
zondheidsvoordelen. Ze zijn officieel geen vissen, maar ze 
worden wel tot (magere) vis gerekend. 

Nieuwe Konditorei 

Iedereen kent natuurlijk wel op 

Vlieland de beroemde bakkerij 

Westers, al 70 jaar een begrip! 

 

Deze zomer heeft Lisette Westers naast de bakkerij 

een Konditorei geopend. Naast een heerlijk kopje 

koffie of thee staan er heel veel lekkernijen uit de 

bakkerij op de kaart, zo uit de oven. 

Natuurlijk ook het overbekende suikerbrood! 

Bakkerij Westers | Dorpsstraat 98  8899 AL Vlieland  
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Vlees 

 
 Schnitzel 17,50  
 Koningsschnitzel met friet en salade  
 
 Procureur 21,00 
 Langzaam gegaard kloostervarken,  
 Friesche mosterdsaus, aardappelkaantjes  
 
 Eendenborstfilet 23,50  
 Paksoi, sesam, sinaasappel, vijg   
   
    

Grillgerechten 
 Van de Robata grill, zie blz. 4 
 
 Runderburger  17,00 
 MRIJ* rundvlees, augurk, tomaat,  
 gesmoorde ui, tomatenrelish, friet 
 
 Mixed grill 23,50                                                                       
 Procureur, bavette, kipfilet                                                                 
   
 Spare ribs 22,50 
 Spaans Iberico varken, appel- barbecuesaus  
    
 Bavette steak 24,50                                                                                                            
 225 gram, espelette-kruidenboter   
 
 Entrecote “double”  (voor 2 pers.) 49,50 
 Tweepersoons, 450 gram, pepersaus  
 
 Surf n’ Turf                                                                                                                                                        
 Malse zijlende biefstuk met:  
 Gamba’s 24,50 
 Halve kreeft  45,00 
  

 Geserveerd met friet, maïskolf,  
 en koude sauzen  

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. Daar zijn natuurlijk 

allerlei trucjes op gevonden zoals het strooien van speciale 

“houtskoolkruiden” op het vlees. Allemaal methodes die niet 

te evenaren zijn met een echte houtskoolgrill. 
 

In ‘t Badhuys maken we gebruik van een professionele Robata 

houtskoolgrill. Een grill die geïnspireerd is op de eeuwenoude 

Japanse stijl van het Robatayaki koken. Robata grillen leent zich 

uitstekend voor vlees, vis, zeevruchten en groenten.  

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.  

   egetarisch 

 
 Zeewier ravioli 18,50 
 Verse zeewier-geitenkaaspasta,  
 eilander honing, walnoten,  
 blue de Wolvega kaas, rucola  
 
 Vegetarische saté 17,50 
 Van de vegetarische slager  
 met satésaus, friet en salade  
  
 Groenteburger 16,00 
 Augurk, tomaat, gesmoorde ui,  
 tomatenrelish, friet                                           
  

Diner, vegetarisch en vlees 
Geserveerd van 17.00 tot 22.00 
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SPAANSE SANGRIA  
20 cl. € 6,50 / 75 cl. € 24,50 

 

Forma parte de la historia y el turismo español 
sobre todo en el verano, porque es un trago  re-
frescante sinónimo de playa, sol y chiringuito.  

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 LOLEA Sangria 

Lolea, ook bekend onder "No1", is gemaakt van de cabernet sauvig-

non, merlot en tempranillo druiven. In de neus ruikt deze sangria 

naar een frisse jonge wijn, kers, aardbei en oranje schil met kaneel. 

Desserts en IJskaart 
 

 Internationale kaasplank 14,00 
 Vijgenbrood, druiven, noten, appelstroop  
 
 Appel crumble        7,00 
 Vanilleroomijs, karamel, amandelkrokant  
 
 Aardbeicannoli 7,50 
 Ricotta, munt, aardbei, framboos sorbet  
 
 Chocoladetaart 7,00 
 Kersenhangop, witte chocolade schotsen  
 
 Coupe donut 7,50 
 Kaneelsuiker, softijs en slagroom  
 verkrijgbaar in onderstaande smaken 

 - Rood fruit  
 - Tony Chocolonely 
 - Cookie 

 

 IJscoupes 
 

 Coupe aardbei  8,50 
 Aardbei- en vanilleroomijs,  
 verse aardbeien en slagroom                                                  
  
 Coupe Badhuys 9,00 
 Champagne sorbet, gin-tonic sorbet,  
 verse munt en prosecco                                             
   
 Dame blanche 7,50 
 Vanilleroomijs, chocoladesaus, slagroom  
 
 Coupe cranberry  7,00 
 Cranberrycompote, vanilleroomijs,  
 slagroom   
 
 Bananensplit 8,00 
  Vanilleroomijs, chocoladesaus 
 banaan, slagroom    

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 

Dessertwijn   

 Land Glas Fles 

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   

 

Overige wijnen zie blz. 14 en15 

Dessert, wijn en ijs 
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Wil je wat drinken? 0% 

Frisdranken 
 

 Klassiekers  

 Cola 2,50 

 Sisi 2,50 

 7-up 2,50 

 Ice tea 2,75 

 Ice tea green 2,75 

 Fristi 3,00 

 Chocomel 3,00 

 Ranja 1,75 

 Dubbel Friss 2,75 
 

 Gezondere keuzes  

 Earth water still 0,33cl 3,00 

 Earth water sparkling 0,33cl 3,00 

 Earth water still/sparkling  0,75cl 6,50 

 Pepsi Max    2,50    

 Rivella 2,75 

 Rivella Cranberry 2,75 

 Melk 2,00

 Karnemelk 2,00 

 Alm dudler 2,75 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.   

Indian tonic water  

Mediterranean tonic water  

Elderflower tonic water  

Ginger ale  

Ginger beer  

Sicilian lemonade   

Het zuivere Nederlandse mineraalrijke EARTH 

Water is gebotteld aan de kleinschalige water-

bron van Anl’eau. Deze bron is gevestigd in het 

beschermde, groene natuurreservaat “het Hun-

zedal” in de provincie Drenthe. Door waterken-

ners wordt Anl’eau genoemd als een van de beste 

waterbronnen van Europa. De bronnen in het 

beschermde waterwingebied pompen zuiver mi-

neraalwater op van een diepte van circa 150 me-

ter. Dit grondwater is in de Middeleeuwen als 

neerslag gevallen op de Hondsrug; in een periode 

dat mensen nog geen schadelijke stoffen gebruik-

ten. Na een lange reis van circa 1.000 jaar door de 

diepe ondergrond, heeft het langzaam veel mine-

ralen opgenomen. Het water heeft hierdoor een 

bijzonder goede kwaliteit.  

Verse groentesappen 
 

100% vers groentesap  
0% suiker!  

 

Oranje:  wortel, paprika, knolselderij, gember 

Groen: spinazie, broccoli, pastinaak, appel 

Rood:  paprika, tomaat, wortel,  

 pastinaak, rode biet € 5,00 

€ 3,50 
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Heineken  

 Small 2,75 

 Medium 3,75 

 Large 5,00 

 Fluitje 2,50 

 Sneeuwwitje 2,75  

 Heineken Club Bottle 4,00 

  - Bucket 6 voor de prijs van 5 20,00 

 Bier van de maand 4,00 

Affligem  

 Blond 5,00 

 Dubbel 5,00 

 Tripel 5,00 

Brand    - 

 Weizen  4,00 

 IPA (Brand India Pale Ale, 7%) 4,00 

 Wieckse witte 4,00 

 Paulaner hefe-weissbier 4,00 

 Mort subite kriek lambic 4,00 

 Amstel Bright 4,00 

 Desperados 4,75 

 Amster Radler 4,50 

 Apple Bandit 4,00 

 

Alcoholvrij bier 

 Heineken  0.0% 3,00 

 Wieckse witte  0.0% 4,00 

 

* Zie ook de bierkaart op tafel 

Pasta  

  

Wijnen per glas:   

Wit, mousserend, 

zoet, rood en rosé 

 

      zie blz. 14 

Biertje? 

Glas of plastic ? 

Als het lekker strandweer is, lopen de meeste mensen 

op het strand op blote voeten. Voor hun veiligheid én 

die van kinderen gebruiken we in het strandseizoen op 

het strand “glaswerk” van polycarbonaat.  

Dit materiaal is 250 keer sterker dan glas,  

vrijwel onbreekbaar, geen scherven of splinters!  

In ’t Badhuys gebruiken we zowel binnen als op  

het terras “normaal” glaswerk. 

 
 Schoonste strand!  
 

 

Bij de verkiezingen voor het schoonste strand 

van Nederland 2018 is het strand van Vlie-

land 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 be-

houden en verzoeken u vriendelijk: 

 

Om overlast en rommel van meeuwen 

en ongedierte te voorkomen, geen eten 

mee te nemen naar het strand. 

 

Om bij mooi weer, dus meestal als het 

druk is, uw “buitendrankjes” te bestel-

len aan de buitenbar. 

 

Om uw medewerking, om met elkaar 

het strand van Vlieland schoon te hou-

den, dus graag uw afval in de daarvoor 

bestemde bakken. Bedankt! 
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Gedistilleerd 

Binnenlands gedistilleerd 

 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 

 Advocaat 3,50 

 

Buitenlands gedistilleerd  

 Pernod  4,25 

 Ricard 4,25 

 Fernet branca 4,50 

 Jägermeister 3,00 

 Tequila Silver 4,00 

 Tequila Gold 4,50 

 

Versterkte wijn* 

 Sherry dry 4,00 

 Sherry medium dry 4,00 

 Martini Bianco 4,00 

 Martini Rosso 4,00 

 Campari 4,50 
  

 Port 

 Kopke Colheita    2000  8,00 

  1996 10,50 

  1989 12,50 

  1980 15,00 

 Ruby  4,00 

 Tawny   4,00 

 White   4,00  

Graandistillaten  

 

Whiskey 

 Jameson 4,75 

 Famous Grouse 4,75 

 Johnny Walker red 4,75 

 Jack Daniels 7,00 

 Johnny Walker black 8,50 

 Cragganmore 12 8,50 

 Talisker 10 8,50  

 Glenkinchie  12 8,50 

 Dalwhinnie  15 9,00  

 Lagavulin  16 11,50 

 Oban  14 12,50 
 

Vodka 

 Smirnoff vodka  4,25 

 Ursus Roter 4,25 

 Absolut 4,50 

 Ketel One 5,50 

 Grey Goose 7,00 
 

Gin 

 Damrak 4,50 

 Hendricks  7,50 

 Gin mare 8,00 

 Bobby’s  8,50 

 Hermit  9,50 

 Copperhead 11,50 
 

 Gin drink je puur of met: 

 Fever-Tree, (zie blz.10) 

 - Indian tonic water 3,50 

 - Mediterranean tonic water 3,50 

 - Elderflower tonic water 3,50 

 Toen wijnen nog in vaten met een zeilschip getransporteerd werden, 

trad er vaak bederf op door micro-organismen.  Een methode om wijnen 

te beschermen tegen micro-organismen is het toevoegen van alcohol 

tot boven de 15 %, daarboven sterven micro-organismen af. Dit is met 

name door door de Engelsen ruim toegepast om wijnen veilig te vervoe-

ren, zoals bij Port, Sherry  en Madeira. Dit noemt men versterkte wijnen, 

ook wel aangeduid als “zuidwijnen, met alcohol boven 15 %.  
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 Fiorito Limoncello  
is een echte premium limoncello, een Italiaanse alcoholische drank, met 

een alcoholpercentage van tussen de 25 en 32 procent. De drank wordt 

handgemaakt 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!  

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 

Wijndistillaten  
 

Cognac 

 Martell VS 6,50 

 Remy martin VSOP 8,50 

 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 Domfrontais, 1989 12,50  
 

Grappa  

 Grappa Invecchiata 4,75  

 Di Pinot Nero 8,50 

 Di Chardonnay 8,50 

Likeuren 
 

 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* 5,25 

Wijndistillaten en likeurtjes  

Cocktails/mixed drinks zie achterzijde 

WATERTAXI 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 zeehonden-

tocht is onze stoere RIB.  

De zeehondentocht is een waar spek-

takel voor jong en oud.  

 Bekijk het filmpje.  

Informatie en reserveren bij de recep-

tie van Strandhotel Seeduyn of op: 

www. zeehondentochten.nl 
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Huiswijnen: 

         

 land  glas fles magnum 

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

Chardonnay Les Gres Frankrijk 5,00 25,00 

Pinot grigio Gregoris   Italië 5,75 27,50 

Apostelhoeve muller Thurgau   Nederland 6,50 29,50 

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

Zoet  

Niersteiner   Duitsland 4,50 22,00 

 

Rosé 
Domaine le Pive    Frankrijk 5,50 26,50 49,50 

Chateau Paquette, Provence   Frankrijk 6,75 33,00 

 

Rood 
Tempranillo Navarra basiano    Spanje 4,75 22,50 

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

Shiraz Milton Park    Australië 5,50 26,50 

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

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

 

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 7,25 34,50 62,50 

Brachetto Piëmonte rossi    Italië 7,50 39,50 

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.  

Chardonnay is verwant aan de 

Bourgogne- en Champagne-

druif pinot blanc, maar heeft 

een heel andere smaak. Char-

donnay zal een lange afdronk 

hebben. Vanwege het herkenba-

re karakter die deze wijn toont 

wordt zij geduid als "vettig" en 

vooral bij zalmgerechten aanbe-

volen. 

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. 

 

meer info: www.kasdiala.com 
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Wijnkaart 
 

Wit Land 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 

Sauvignon Blanc Wairau River    Nieuw Zeeland 33,50 

 

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 Verenigde Staten 55,00 

Barolo Vigna Rionda Massolino    Italië 95,00 

 

Portwijn Portugal          Glas 

Kopke Colheita    2000  8,00 

 1996  10,50 

 1989  12,50 

 1980  15,00 

Ruby  4,00 

Tawny  4,00 

White  4,00 

 

Grappa,  Italië                Glas 

Di Pinot Nero  8,50   

Di Chardonnay  8,50 

 

Dessertwijn      Glas  Fles 

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

   

Over  

druiven 

 

 

Merlot 

Er is praktisch geen wijnland te 

vinden waar de merlot niet aange-

plant is. Het is een veelzijdige druif 

die zowel volle en stevig 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 wijnen. 

Kenmerkend voor de merlot is de 

geur en smaak van kersen en prui-

men.  

 

Cabernet sauvignon 

De cabernet sauvignon is uitzonder-

lijk populair en aangepland over de 

hele wereld. Deze druif is de belang-

rijkste basis voor alle grote topwij-

nen uit de Médoc. De druif is ont-

staan door een kruising van de ca-

bernet franc en de sauvignon blanc 

en is bijzonder geschikt voor rijping 

op houten vaten. Kenmerken voor 

wijnen op basis van de cabernet 

sauvignon druif zijn: pittig, kruidig, 

duidelijke geur van zwarte bessen 

en tanninerijk. In hun jeugd zijn de 

wijnen wat stug. Ze worden daarom 

vaak gemengd met zachtere druiven 

zoals de merlot om ze toegankelij-

ker te maken. Daarnaast kunnen 

deze wijnen bijzonder goed ouderen. 

 

Pinot noir 

De pinot noir is de grote trots van 

de Bourgogne. In dit gebied komt 

deze druif volledig tot zijn recht 

met een ongeëvenaarde geur en 

smaak. De eerste aanplant van de 

pinot noir was ruim tweeduizend 

jaar geleden in de Côte de Nuits. De 

druif wordt bijna nooit gemengd met 

andere druiven en de wijn staat 

voor subtiliteit en soepel fruit.  
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Cocktails/mixed drinks/aperitieven 
 

 Mojito 8,50 
 Rum, limoen, munt, sodawater, rietsuiker 
  

 Rossini 8,50 
 Aardbeiensap, vodka, prosecco 
  

 Fiorito Frizzo 8,50 
 Fiorito limoncello, prosecco 
  

 Aperol Spritz 6,00 
 Aperol, sinaasappel, sodawater, prosecco 
  

 Hugo 6,00 
 Vlierbloesemsiroop, sodawater, munt,  
 limoen, prosecco 
  

 Dutch Mule 8,00 
 Ketel 1 vodka, suikersiroop, gemberbier,  
 munt, limoen 
  

 Cuba Libre  7,50 
 Havana rum, cola, limoen 
  

 Bloody Mary 7,50 
 Tomatensap, vodka, worcestersaus, tabasco 
 
 Pina colada 8,50 
 Ananassap, kokosmelk, rum 
  
 Frozen Baileys  8,50 
 Ice cappuccino met Baileys  
 
 Ice cappuccino 4,50 
 
 Lolea Sangria   
  20 cl. 6,50 
 zie toelichting op blz. 9 75 cl.  24,50 
 
 Alcoholvrije smoothies 5,00 
 Badhuys smoothie - aardbei, banaan 
 WestCord smoothie - ananas, mango 
 

 Alcoholvrije groentesappen op blz. 10 
 

Bites en borrel 

Beach bites 
 

 Nacho’s 9,00 
 Cheddar, tomatensalsa, jalapeño, guacamole  
 

 Bitterballen  8,00 
 8 stuks, geserveerd met mosterd  
 

 Crudité 6,00 
 Komkommer en rettich met tzaziki  
 

 Oesterzwam bitterballen 9,00 
 8 stuks geserveerd met mosterd  
 

 Gemengd bittergarnituur   9,00 
 16 stuks gemengd bittergarnituur  
 

 Calamaris  9,00 
 Geserveerd met aïoli 
 

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

 Vegetarische kaasloempia’s  9,00 
 8 stuks, geserveerd met pittige saus  
 

 Vlammetjes  9,50 
 8 stuks pittige mini loempia’s  
  

 Yakitori kipspiesjes 9,00 
 6 stuks met hoisin saus  
 

 Cocktail gamba’s 12,00 
 6 stuks in knoflookolie en brood  
 

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

Borrelplanken  
 

 Charcuterie  14,00 
 Selectie van mooie vleessoorten,  
 piccalilly en ingelegde groenten  
 

 Internationale kaasplank 14,00 
 Vijgenbrood, druiven, noten, appelstroop  
 

 Brood  6,00 
 Ovenvers brood met boter en zeezout    
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