Wist u dat...
...wij ook heerlijke hotelkamers hebben?
Het hotel beschikt over 41 modern ingerichte kamers.
Deze zijn stijlvol ingericht en van alle gemakken voorzien.
10 kamers beschikken over het unieke uitzicht over de Waddenzee.

DAGKAART 10.30-16.30

KROKETTEN

TOSTI'S

Geserveerd met wit of bruin brood

Geserveerd met wit of bruin brood

Garnalenkroketten................................................11,25

Tosti kaas of ham........5,00

2 ambachtelijke garnalenkroketten met ravigottesaus op brood

2 Rundvleeskroketten.............................................9,75

Tosti kaas en ham.......5,50

2 rundvleeskroketten van de bourgondiër met echte mosterd op brood

Tosti kaas en tomaat 5,50

2 Vegetarische kroketten........................................9,75

Tosti kaas en salami....5,75

2 vegetarische kroketten met echte mosterd op brood

SOEPEN

Zeezicht tosti..............9,25
Turks brood met kruidige worst, ui, prei,
paprika en kaas

Ook na 16.30 te bestellen

TWAALF UURTJE

Soep van de chef......................................................5,75

Geserveerd met wit of bruin brood

Dagverse soep van onze chefkok Ilona

Vlielandse vissoep....................................................7,25
Rijkelijk gevuld met schaal- en schelpdieren uit de Waddenzee

Aspergesoep............................................................6,50

Van 't land................12,50
Soep van de chef, rundvlees kroket en
een gebakken scharrelei

Romige soep van het witte goud

Uit de zee.................14,50

Licht pittige kippensoep...........................................6,75

Vlielandse vissoep, garnalenkroket en
tonijnsalade

Gebonden met kokosmelk en een fris tintje van citroengras

Heeft u een allergie of dieet?

Laten we het vieren!
Bruiloft, verjaardag of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden of
familie? Waar u ook voor kiest, u viert het met ons

Vraag ons gerust om advies

Lunch als een Prins!
Een lunch als onderbreking van een dag fietsen op het mooiste eiland,
of een wandeling door de duinen en langs de stranden waarbij de
ongedwongen sfeer een enorme ‘boost’ geeft.

LUNCHKAART 10.30-16.30

ZEEZICHT TOPPERS
DE ENIGE ECHTE ZEEZICHTBOL
Geserveerd met wit of bruin brood

Kaas.........................................................................6,50
Rijkelijk belegd met oude of jonge kaas

Gezond....................................................................8,75

Zeezicht burger........13,50
Hamburger van de Black Angus met
gebakken ui, spek, paprika, gebakken
scharrelei, kaas, rauwkost en Joppiesaus

Zeezicht tosti..............9,25
Turks brood met kruidige worst, ui, prei,
paprika en kaas

Ham, kaas, tomaat, komkommer en gekookt scharrelei. Dit gerecht is ook
vegetarisch te bestellen.

Carpaccio...............................................................13,75
Met pijnboompitten, truffelmayonaise en oude kaas

Zalmsalade...............................................................9,75

PANNENKOEKEN
Naturel...................... 6,50

Met komkommer, tomaat en sla

Ham, kaas of spek..... 7,25

Filet American.........................................................8,75

Ham en kaas.............. 7,75

Met een gekookte ei, ui, komkommer, tomaat, sla en mayonaise

Geitenkaas.............................................................10,75
Met walnoten, honing, komkommer, tomaat en sla

Spek en kaas.............. 7,75
Appel......................... 7,25
Portie poffertjes........ 5,50

HOLLANDSE UITSMIJTERS
Geserveerd met wit of bruin brood

Uitsmijter ham of kaas.............................................8,75
Uitsmijter van scharrelei met ham of spek of kaas

Uitsmijter ham én kaas............................................9,75

GRIEKSE YOGHURT
Griekse Yoghurt..........6,75
Met granola, walnoten en honing

Uitsmijter van scharrelei met ham of spek en kaas

Uitsmijter Zeezicht................................................10,75
Uitsmijter van scharrelei met ham, kaas, salami en tomaat meegebakken

Uitsmijter carpaccio...............................................15,75
Uitsmijter van scharrelei met runder carpaccio

Heeft u een allergie of dieet?

Vraag ons gerust om advies

PLATE GERECHTEN
U kunt de plategerechten bestellen tot 21:30 uur.

Saté van de haas............................................................................................. 18,75
Malse varkenshaas gemarineerd volgens geheim recept met huisgemaakte satésaus
Plate van de chef............................................................................................ 13,75
Een wisselende plate
Gefrituurde kibbeling..................................................................................... 16,75
Met remouladesaus
Gebakken mosselen........................................................................................ 16,75
Gebakken in kruidenboter met ui en paprika, geserveerd met knoflooksaus
Spare ribs....................................................................................................... 19,75
Huisgemarineerde spare ribs met knoflooksaus en chillisaus
Halve kip......................................................................................................... 17,75
Gegrilde halve kip
Bovenstaande plategerechten worden geserveerd met frites en salade
Maaltijdsalade geitenkaas.............................................................................. 19,50
Mesclun salade, rode ui tomaat, komkommer, cashewnoten, cranberries, geitenkaas.
Geserveerd met brood.
Maaltijsalade zalm piri piri.............................................................................. 18,75
Mesclun salade, rode ui tomaat, komkommer, asperge en ei.Geserveerd met brood.
Boerensalade.................................................................................................. 20,50
Mesclun salade, rode ui tomaat, komkommer, gebakken schnitzel, spek, ui, paprika, aardappel en ei. Geserveerd met brood.
Vegatarische Lasagne..................................................................................... 16,50
Lasagne uit de oven gevuld met groentes, gegratineerd met kaas en bechamelsaus. Geserveerd met salade.
Naast deze plate gerechten serveren wij, tussen 17:00 en 21:00 uur, ook de mooiste
gerechten van de diner kaart. Wilt u deze inzien, vraag één van onze medewerkers.

Onze Beukenhorst koffie is een volle medium roasted 100% arabica
bonen melange. Zorgvuldig en langzaam gebrand in een traditionele
trommelbrander. Een koffie die staat voor eerlijke handel en compassie
voor mens en milieu altijd een vanzelfsprekendheid geweest.

WARME DRANKEN
Alle koffies kunnen wij cafeïnevrij serveren

Koffie..........................2,75
Latte macchiato..........4,00
Cappuccino.................3,00
Babyccino...................1,75
Espresso.....................2,75
Espresso macchiato....2,75
Dubbele espresso.......4,25
Koffie verkeerd..........3,00

Thee............................2,50

SPECIAAL KOFFIES
Alle speciaal koffies worden met slagroom geserveerd

Ierse koffie.................8,75
Met Jameson en bruine suiker

Diverse smaken lipton tea

Droom koffie..............8,75

Verse muntthee..........3,50
Met honing

Franse koffie...............8,75

Verse gemberthee......3,50

Vlielander koffie.........8,75

Met honing en citroen

Warme Chocomel.......3,75
“De enige echte” met slagroom

Warme Chocomel.......5,75
“De enige echte” met rum en slagroom

TAART en ZOET
Appelgebak..............................................................3,50
Ouderwets lekker appelgebak met slagroom

Met Baileys

Met Grand Marnier

Met de enige echte Vlielandse
juttersbitter

Dokkumer koffie.........8,75
Met Beerenburg en bruine suiker

Italiaanse koffie..........8,75
Met Amaretto

Spaanse koffie............8,75
Met Licor 43

Zeezicht koffie................ 8,75
Met crème de Cacao en advocaat

Cranberrygebak.......................................................3,75
Met echte Vlielandse biologische cranberries en slagroom

Cranberry pecangebak.............................................4,25
Met pecannoten , Vlielandse cranberries en slagroom

Luikse wafel..............................................................5,25
De enige echte Luikse wafel met warme kersen en slagroom

Zeezicht

Bakery

Parijse soes...............................................................5,00
Heerlijke soes gevuld met slagroom

Zeezicht soes............................................................5,25
Met slagroom, advocaat, boerenjongens en chocola

Heeft u een allergie of dieet?

Vraag ons gerust om advies

Fortuna Vlieland maakt ambachtelijk bier en bruisend water. Zij
beschikken over een eigen water- en energiebron en werken zoveel
mogelijk met eilander ingrediënten.

UIT DE FLES

VLIELANDSE BODEM

Affligem dubbel..........5,25

Duin blond..................5,00

Affligem blond............5,50

Wad donker................5,00

Affligem triple............5,75
Amstel radler..............3,25
Heineken fles..............3,50
Heineken oud bruin....3,25

Island ale.....................5,00
Monnicke weizen........5,00
Stortemelk wit............5,00

WIJN EN APERITIEF
Rode wijnen......... v.a. 4,50

Witte wijnen........ v.a. 4,50
Rose wijnen......... v.a. 4,50
Prosecco.....................7,50
Hugo...........................6,95
Met verse munt en ijs

Aperol Spritz..............6,95
Met spa rood, Prosecco, sinaasappel
en ijs

Martini........................3,75
rood of wit

Erdinger weissbier......6,75

ALCOHOLVRIJ

Sherry.........................3,75

Duvel..........................6,50

Heineken 0.0..............3,00

Campari......................3,75

Liefmans.....................4,25

Wieckse witte 0.0.......3,00

½ liter

La Chouffe..................6,50
Palm............................3,50

Radler 0.0...................3,00

Apple bandit...............3,50

Affligem Blond 0.0......3,00

BIEREN VAN DE TAP
Heineken Fluitje..........2,50
18cl

Heineken Vaasje.........3,00
25cl

Heineken Pul...............5,75
½ liter

Wisseltap...........................
Vraag onze medewerker naar onze
seizoensbieren

Met ijs en water

Rode port...................3,75
Port Taylor's...............6,75

Corona........................5,50
Kriek

Pernod........................4,75

Late Bottled Vitage

Desperados................5,50
Mort Subite................3,75

Dry of medium dry

Vraagt u gerust naar de verdere
keuzes van ons wijnassortiment of
naar onze uitgebreide wijnkaart

10 years old tawny

Port Taylor's...............9,75
20 years old tawny

Witte port...................3,75

GIN en TONIC
Kies uw gin naar keuze incl. Tonic
Gordons gin..............................................................7,00
Gordons Pink............................................................7,25
Tanquaray London dry..............................................7,75
Tanquaray Rangpur...................................................8,75
Tanquaray No. 10.....................................................9,75
Gastrogin gin & Jonny..............................................9,50

BINNENLANDS GEDESTILLERD
Juttersbitter...............3,50
Jenever.......................3,50
Oude jenever..............3,50
Bessenjenever............3,50
Cranberry likeur.........3,75

Beerenburg.................3,50
Sonnema of Joustra

Vieux..........................3,50
Advocaat....................3,75
Met slagroom

Corenwijn...................3,75

BUITENLANDS
GEDESTILLERD
Amaretto....................4,90
Tia Maria.....................4,90
Cointreau....................4,90
Grand Marnier............5,50

Jutten is een eeuwenoude traditie. Bij nacht en ontij zijn stoere
mannen op het strand, en soms zelfs in zee aan het jutten.
Doornat en koud wordt bij thuiskomst het Juttertje gedronken. Nu
geniet iedereen van de kruidenbitter, na een heerlijke fietstocht of
wandeling, of gewoon omdat je daar zin in hebt.

Baileys........................4,90
Drambuie....................4,90
Frangelico...................4,90
Busnel Calvados..........5,75
Armagnac...................5,75
Liquor 43....................4,90

VOOR BIJ DE BORREL

Sambuca.....................4,90

Bourgondische bitterballen......................................7,25

Bacardi........................4,50

7 stuks

Vegetarische bittergarnituur....................................5,75
Kaasstengels en vegetarische loempia’s

Kahlua.........................4,90
Wodka........................4,50
Remy Marin VSOP......7,95

Gemengde bittergarnituur.....................................10,25
15 stuks, verschillende hapjes uit de frituur

Borrelmaatjes XL....................................................15,75
15 stuks, grote en luxe hapjes uit de frituur

WHISKEY
Jameson......................5,50

Garnituur van de zee................................................7,75

Jack Daniels................5,50

Potato dippers..........................................................6,75

Johnny Walker............5,25

Boerenbrood............................................................5,50

Glenfiddich.................6,25

Hollandse borrelplank............................................16,95

Tallisker 10y................7,75

Kibbeling, butterfly garnalen en calamaris

Gefrituurde aardappelschelpjes met salsa en tzatziki
Met aioli en notenboter

Kaas, droge worst, bitterballen, gehaktballetjes in pindasaus, borrelnootjes en
kaasstengels

Kaasplankje............................................................10,50

Balantines...................4,75
Red & Black label
Single Malt

Lagavullin 16y.............9,75

Frisdrank is het in 1956 door reclamemaker Dick Schiferli
bedachte woord voor koolzuurhoudende limonade. Het wordt
ook wel priklimonade genoemd.

FRISDRANKEN

IJSCOUPES

Coca Cola....................2,75

Tonic...........................3,00

Coca Cola groot..........4,25

Rivella.........................3,00

Fuze ice tea................3,00

Chaudfontaine 1 ltr.....5,50

Chaudfontaine............2,75

Almdudler...................3,25

Regular, light of zero
33 cl

Sparkling of green
Rood of blauw

Bitter lemon................3,00
Sprite..........................2,75

Met citroen

Light of cranberry
Rood of blauw

Ginger Ale..................3,00
Ranja...........................1,50

Fanta cassis.................2,75

ZUIVELDRANKEN

SAPPEN

Melk............................2,25

Jus d'orange...............4,25

Fristi...........................3,00

Tomatensap................3,00

Chocomel....................3,00

Heeft u een allergie of dieet?

Vraag ons gerust om advies

Vanille-ijs met gesmolten chocolade
en slagroom

Coupe Zeezicht...........7,25
Rum-Rozijnen- en vanille roomijs met
boeren-jongens, advocaat en slagroom

Zomer sorbet.............. 7,75
Bloedsinaasappe-, peren- en
bosvruchtensorbetijs, vers fruit en
slagroom (glutenvrij)

Kinderijsje...................5,25
Oreo-ijs met een verrassing en
slagroom

Fanta sinas..................2,75

Karnemelk..................2,25

Dame blanche.............7,75

Vers geperst

Appelsap....................3,00

Kadobon
Verras iemand speciaal, met een
diner in ons restaurant of verblijf
in ons hotel, met onze
kadobonnen.
Kies het bedrag dat u wilt en
ontvang uw tegoedbon bij de
receptie of thuis.

