
Voor de vroege vogels 
(tot 11.30 uur)

Yoghurt met granola  -  5,95

Dikke bruine boterhammen met oude kaas  -  7,95

Shakshuka  -  10,95
Ovengerechtje: eieren, pittige tomatensaus, 
verse kruiden, makreel of geraspte kaas, brood

Bij de borrel…
(tot 17.45)

Oesters  -  3,75 p.s.  
21,95 per 6 stuks

Vietnamese springrolls  -  7,25
(Koude variant) fijngesneden groenten,  
kruiden, noodles, hoisin-saus

Gemengde nootjes  -  4,95

Schaaltje tacochips voor de kids  -  3,95
Met guacamole

Vlielands kaas en worst plankje  -  9,95
Met droge worst van “H’eerlijk eten”
en kaas van de “Vlielander zelfkazer”

Tortilla’s van kabeljauw en aardappel*  -  7,50

Krokante kabeljauw-balletjes*  -  7,50 

Borrelplankje OOST  -  13,95

Tac’OOST  -  10,50
Tacochips uit de oven. Oost-style afgetopt

* Met aioli

Huiswijn 
Aubas-Horgelus      wit  glas 4,75 fles 25,00 
gros manseng/sauvignon blanc
Domaine Vic         wit  glas 5,50 fles 27,50         
chardonnay/viognier
Horgelus            rosé  glas 4,75 fles 25,00
grenache/cinsault
T’air D’Oc                    rood  glas 4,75 fles 25,00         
syrah

Bubbels 
Lowerland MCC  -  Colombard brut nature  -  59,50  
Uit Prieska Zuid-Afrika. Cultwijn, zeer strakke wijn met  
een fijne smaak en geur. Heerlijk bij oesters

Müller Frizzante  -  29,95
Droge lichte bubbelwijn. Zacht frisse smaak. Doet denken aan  
peer en bloemen. Een zachte bubbel met een aangename droge 
afdronk. 100% Müller-Thurgau

Wit
Le Petiot - Touraine  -  Sauvignon blanc  -  30,25
Lichtgele kleur, fris, tonen van buxus en groene appel, 
fris zuurtje met een lange afdronk

Terre di Chieti  -  Pecorino  -  33,95
Delicate geur, groene appel, brood, minerale tonen. 
Verfijnd en appetijtelijk

Dreissigacker -  Chardonnay  -  37,95
Heldere lichtgele kleur, iets boter, abrikoos en mango in de
smaak. Krachtige wijn met een verrukkelijke afdronk

Pouilly-Fumé - les Satins  -  41,95
Complexe wijn, appel en basilicum. Prachtige geur

Carl Everson Single Vineyard Chenin Blanc  -  47,95
Licht karamel, hout, abrikoos, smaakvolle zalvende textuur  
met lange afdronk

Lis Neris - Friuli - Pinot Grigio Gris  -  53,95 
Droog en vol van smaak. Tropisch fruit, lange afdronk. Hout gerijpt

Meursault - les Narveaux  -  95,00 
Top Bourgogne. Noten, ananas. Zeer smaakvolle wijn. 
Brede smaak met een schitterende afdronk

Rood
Paca - Jumilla monastrell & syrah  -  28,50
Volle smaak van zongerijpte druiven. Veel fruit, gekonfijte kers  
en cacao, romige smaak en zachte tannines

Macon Rouge - Decouverte  -  36,95
Mooie complexe wijn. Verfijnde geur en smaak. Wilde bessen, bramen  
en viooltjes, subtiel kruidig. Licht gekoeld, ook heerlijk bij vis

Neiss - Pinot noir - Bockenheim  -  36,95
Mooie aardse wijn, veel rood fruit, dennenhout en lichte tannines 
Heerlijk bij rood vlees.

Nebbiolo - Langhe  -  39,95
Donkerrood. Veel houttonen en rode bessen.  
Een heerlijke, smaakvolle afdronk



Frisdranken 
Coca cola - 2,85
Fanta sinas - 2,85
Sprite - 2,85
Fanta cassis - 2,85
Appelsap - 2,90
Fuze ice tea - 2,90
Rivella - 2,95
Tonic - 2,95
Kinley bitterlemon - 2,95
Gingerale - 2,95
Chocomel / Fristy - 3,00
Verse jus d’orange - 3,95

Chaudfontaine met of  
zonder bubbels
0,25 lt. - 2,75
0,50 lt. - 4,50

Glas kraanwater - 0,25
Karaf kraanwater - 1,00

Limonade
Glas - 1,65
0,50 lt. - 3,15
1,00 lt. - 5,95

Warme dranken
 
Koffie - 2,95
Espresso - 2,95
Dubbele espresso - 4,25
Espresso macchiato - 2,95
Cappuccino - 3,15
Koffie verkeerd - 3,25
Latte macchiato - 3,95
Thee van Or tea? - 2,95 
breakfast, earl grey,  
rooibos, groene,  
en rozen thee
Verse muntthee - 3,60
Verse gemberthee - 3,60
Warme chocomel - 3,50
Warme chocomel  
met slagroom - 3,95
Warme chocomel, rum,  
slagroom - 6,95

Vlielander koffie - 6,95
met kruidenbitter en slagroom
Irish coffee - 7,50
Italian coffee - 7,50
French coffee - 7,50
Spanish coffee - 7,50

Bieren
 
Jupiler 0% - 2,75
Hoegaarden Radler 0% - 3,75

Van de tap
Hertog Jan
0,25 lt. - 3,25
0,50 lt. - 6,50
Hertog Jan weizener
0,30 lt - 3,95
0,50 lt - 6,95
Hoegaarden witbier - 4,25
Tripel karmeliet - 4,95

Op de fles
Lowlander White Ale - 5,65
Corsendonck Dark Dubbel - 5,65
Corona - 5,75 
Hoegaarden Radler - 3,95
Duvel  -  5,25

Mixen
Aperol Spritz - 6,95
Gin-tonic OOST - 11,50
Skully Gin, limoen en zeekraal

Gebak en ijs
 
Appeltaart met slagroom - 3,95
Cheesecake - 4,25 
cranberry compote, slagroom 
Coupe Vlieland - 7,50 
vanille ijs, cranberrycompote, 
slagroom 
Coupe aarbeien - 7,95
vanille ijs, aardbeien,  
slagroom (alleen als de  
aardbeien lekker zijn!)
IJskoffie - 7,50
vanille ijs met een dubbele  
shot espresso
Espresso Martini - 9,95
wodka, koffielikeur, espresso
White Russian - 9,95
wodka, koffielikeur, room
Kinderijsje - 3,95

Vanaf 11.30 tot 17.00 uur
 
Wad’n plank (2 personen)  -  22,50
Heerlijkheden uit de Noordzee en de Waddenzee,
brood, zeekraalboter

Krootjes salade  -  10,50
Rode biet, augurk, appel, mosterddressing, gerookte 
makreel, mierikswortelsaus, brood, zeekraalboter

Keizer salade  -  11,50
Romano salade, keizerdressing, croutons,  
Parmezaanse kaas, brood

Vissoep  -  10,95
Curry, kokos, vis, mosselen

Schelpen in het zand  -  12,95
Mosselen en kokkels met “zand” bereid in de oven, 
brood, zeekraalboter

Krab curry met brood  -  13,95
Groene curry, krab, lente-ui, koriander en brood

Uit de Oost  -  12,50
Kippendijsaté, pindasaus, brood 

Strand-burger Oost  -  13,25
Visburger uit de oven, salade, wakame, wasabi- 
mayonaise, brood

Shakshuka  -  10,95
Ovengerechtje: eieren, pittige tomatensaus,  
verse kruiden, makreel of geraspte kaas, brood 

Sandwich oude kaas  -  8,75
Dikke bruine boterhammen met oude kaas, boter,  
vijgen-balsamico

Sandwich eiersalade  -  7,95
Dikke bruine boterhammen, sla,  
huisgemaakte eiersalade

Broodplankje  -  5,95
2 soorten brood met diverse dips

Voor de allerkleinsten

Fizz-kidz  -  7,75
Visburgertje, tacochips, gaucamole

Kindersateetje  -  6,95
Met pindasaus, komkommer, kroepoek

Graag 1 rekening per gezelschap

DINEREN?

Elke avond vanaf 18.30 uur serveren we een 

verrassingsdiner. Keuze van de chef, lokale producten 

uit de Noordzee en de Waddenzee. Vis, schaal, en/of 

schelpdieren die op dat moment vers en lekker zijn. 

Bereid met invloeden uit alle delen van de wereld.

4 gangen € 42,50

 

RESERVEREN IS GEWENST  

U kunt bij een van onze medewerkers 

of telefonisch reserveren: 0610078585


