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Scheepsjournaal 
Eetcafé de Lutinemenu info

53o 28' NB 5o 6' OL

Op de foto ziet u de duiker Jan 
van Drimmelen, op zoek naar het 
goud en zilver van de Lutine.

Veel van de enorme lading 
bestaande uit zilver en goud van 
de Lutine, die in de nacht van 
9 op 10 oktober 1799 verging, is 
nooit terug gevonden.

Wij houden ons aan de regels van 
het RIVM en de overheid en vragen 

onze gasten hetzelfde te doen.

U bent bij ons van harte welkom 
voor een kop koffie en een heerlijk 
gebakje, maar De Lutine is ook bij  
uitstek de plek voor een gezonde 
lunch, een gezellige borrel of een 
heerlijk diner.  é

meeneem
exemplaarFacebook-Square INSTAGRAM

vraag de bediening naar het wachtwoord

@eetcafedelutine eetcafedelutine 

Het gezelligste eetcafé van Vlieland!
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van 10:00 tot 17:00
    lunchBroodjes

Zelf gesneden plakken wit of bruin brood met:
Vlielander geitenkaas met cranberry en walnoten  10,-

Veganistische Gado Gado met koolsla,     9,-

   tofu en pindasaus

Gerookte zalm met honingmosterddressing  9,50

Tonijnsalade met wasabimayonaise         8,- 

Gerookte kip met tzatziki en mangocrème   9,50

Carpaccio met Parmezaan en truffelmayonaise    11,-

Pulled pork met Amsterdams zuur en jalapeño     9,-

voor de grotere honger
Plate met salade en friet   16,50

keuze uit:  Gevulde puntpaprika (vegan)

  Schnitzel 

  Spareribs

  Lekkerbekje

Klassiekers
Uitsmijter ham, kaas en/of spek vanaf    8,50

2 rundvleeskroketten met brood en salade  9,-

2 veganistische kroketten met brood 

   en salade       10,-

12-uurtje met soep, kroket en brood 

   met ham en kaas      12,-

     Maaltijdsalades   
   

      Fetasalade (vegan)            16,50

      Geitenkaas met olijven en cranberries        16,50

      Vissalade met zalm, tonijn en mosselen        16,50

      Gerookte kip met tomatensalsa en bleekselderij       16,50

    oo k tijdens het diner verkrijgbaa r

Iets lekkers bij een drankje
Bitterballen van rundvlees (8 stuks)   8,-
Vegetarische bitterballen (8 stuks)    9,-
Geitenkaaskroketjes (6 stuks)    7,-
Portie kaasstengels met chilisaus   7,-
Gemengd bittergarnituur (18 stuks)   14,- 

Portie boerenkaas en Friese droge worst  8,50
Lutine toastjes met tomatensalsa (vega)

Lutine plankje: uitgebreide selectie    17,50 
   hapjes voor 2 personen

Broodplank met kruidenboter, roomkaas en   8,-
   tonijnspread (voor 2 personen) 
Nacho's uit de oven met tomatensalsa en guacamole
   - kaas en roomkaas     7,50
   - kaas, kipfilet, rode ui en roomkaas   9,-
   - kaas, roomkaas, jalapeños en tomaat   10,50

Voedselall ergie of -intolerantie?
Meld het altijd bij de bediening. Wij gaan 

hier zorgvuldig mee om. Kruisbesmet-
ting in onze keuken is niet 100% uit te 

sluiten.

wist u dat...?
� "La Lutine" kwelgeest betekent in het Frans

� Fregat de Lutine van oorsprong (1779) een Frans schip was

� Jan van Drimmelen één van de duikers was die dook naar het goud

� Lancelot Skynner de kapitein was toen de Lutine zonk

� De notaris J. Schabracq aan boord was toen de Lutine verging en 

hij de enige was die de ramp overleefde

� De kapitein en twee officieren aanspoelden op Vlieland en ze bij de 

kerk op Vlieland begraven zijn

� Er in 1876 landmerken van steen werden geplaatst op de eilanden, in de vorm 

van zerken, om de juiste positie van de Lutine vast te leggen

voor erbij:

extra frietjes 3,- | kleintje soep 3,50

extra brood 1,50

*ons wijnadvies: Grüner Veltliner

tasty tosti's
van Turks broo d

Kaas     6,50

Kaas - pesto    7,-

Kaas - ham    7,-

Kaas - chorizo   7,50

Pulled pork - kaas   7,50

Geitenkaas met cranberry  9,-

Tonijnsalade met kaas   9,-

   en sesam 

soep     
Mosterdsoep met spekjes en cranberries   6,50

Tomatensoep met crème fraîche en bieslook  6,50

Aziatische groentenbouillon met    6,50

   noodles en koriander
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Warme    dranken
Koffie          2,80

Espresso         2,80

Cappuccino / koffie verkeerd      3,20

Lutine koffie (koffie met slagroom)     3,20

Cappuccino Dolce Vita       3,80

 met o.a hazelnoot, caramel, chocolade of vanillesmaak

Latte Macchiato (met dubbele espresso)     4,80

Wij hebben ook amandel- en sojamelk! + 50 cent

Thee     2,60

Verse thee    3,50  

met keuze uit:

Verse muntthee met honing  

Verse gemberthee met citroen

Verse gemberthee met sinaasappel

Verse zoethoutthee met munt en citroen

Appeltaart   3,50

Taart van de week  3,50

Slagroom   0,50

LEKKERS 
VOOR

ERBIJ

Speciale koffie’s
Koffie met alcohol en ongezoete room

Vlielandse koffie met Juttersbitter 7,-

Ierse koffie met Jameson   8,-

Spaanse koffie met Tia Maria  8,- 

Italiaanse koffie met Amaretto  8,-

Franse koffie met Grand Marnier  8,50

DOM koffie met DOM Benedictine  7,50

Dokkumer koffie met Beerenburg  7,-

Mocht u een andere combinatie 
wensen laat het ons dan weten!

Chocolatte    3,-

Warme melk met pure, 

melk of witte chocolade- 

tabletjes om heerlijk 

zelf chocolademelk van 

te roeren!

Eilander koffie

Koffie met een Jutters- 

bitter ernaast en een 

taartje naar keus

 

vanaf  9,-

   Nog een weetje...
Dat ruim 30% van 

alle voedselproduc-

tie wereldwijd wordt 

verspild! Dit heeft 

een enorme impact op 

het milieu. Om verspilling tegen te 

gaan doen wij bewust aan portiever-

kleining en restverwerking en dra-

gen hiermee bij aan beter milieu

Traditie
Vlieland is een eiland waar diverse tradities zijn. Eén van deze tradities betreft de begrafenis-
sen op Vlieland. De gemeenschap zorgt er voor dat familie, vrienden en kennissen de overledene een 
laatste eer kunnen bewijzen. Voordat de plechtigheid van de uitvaart begint zal de stoet, te voet, met 
vooraan de baar met de overledene, vanuit De Ton (de voormalige Uiterton) door de Dorpsstraat naar de 
kerk worden gebracht. 

Als de stoet voorbijkomt zijn alle terrassen opgeruimd of leeg, gordijnen gaan dicht, lampen en 
muziek gaan uit. Op deze manier bewijzen we de overledene en de familie een laatste eer. Als er een 
begrafenis is verzoeken wij u dan ook vriendelijk om met ons mee te denken en tijdelijk naar binnen 
te gaan zodat de stoet eervol kan passeren. 
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diverse
    dranken

Coca cola

Coca cola zero

Sprite

Fanta

Cassis

Tonic

Bitter lemon

Rivella

Ginger Ale

Ice tea

Ice tea green

Dubbelfrisss rood

Fristi

Chocomelk (de enige echte)

Echte ranja      1,80

Bieren op fles

Palm    4,-

Texels Skyller Wit  4,80

Paulaner Hefeweiss  0,5L 6,50 

Texels Overzee IPA  5,50

Westmalle dubbel  5,50

Westmalle tripel  6,-

Duvel    6,-

   Een greep uit 
   onze whisky’s

Jameson

Glenfiddich

Famous Grouse

Glenkinchie

Cragganmore

Oban

Dalwhinnie

  vanaf 4,50

   Gedestilleerd 

Jenever

Beerenburg

Weduwe Joustra 

Juttersbitter

Corenwijn

Oude Jenever

Jägermeister 

Wadka

  vanaf  3,50

Appelsap biologisch 3,20

Tomatensap biologisch 3,20

Verse sinaasappelsap 3,80

Juska    3,50

(verse jus en karnemelk)

Smoothie van het moment 4,90

Sapjes en  
smoothies

fris
vanaf 2,80

bieren

voor de zeebonk

Kijk op onze  
cocktail-
kaart voor 

de lekkerste 
cocktails

We hebben een 
wisselend aanbod 

van verschillende 
Vlielandse bieren!

 
De moeite van het 
proberen waard!

5,50

lekker lokaal

frisse
tip!

Melk (houdbaar/vol)

Boeren karnemelk (vers)

Wilt u de  
boot 

halen?
Nog snel een hapje  

eten voordat de  
boot vertrekt? Dat  

kan bij ons!  
Meld het  

en we zorgen  
voor gepaste  
snelheid.

2,20

Straffe Hendrik 6,20

   quadrupel

Kasteel Donker 5,50

Wieckse Rosébier 4,- 

Veltins Radler 2.0 3,50

Apple Bandit  4,-

Wat zit er op onze wisseltaps?  
De bediening vertelt het u graag!

Alcoholvrije bieren op fles

Heineken 0.0   3,50

Affligem Belgisch wit 0.0 4,-

Bieren van de tap

Heineken   3,25

Brugse Zot  4,80

Texels Skuumkoppe 4,80

Wisseltap 1 en 2 

   Een greep uit 
   onze likeuren

Amaretto

Tia Maria

Licor 43

Bailey's

Grand Marnier

Dom Benedictine

Kahlua

Frangelico

  vanaf 4,50

   Cognac

Joseph Guy  5,50

Martell VS  6,50

Couvoisier  7,50

Armagnac  6,50

   PSV

Port wit/rood  

Sherry medium/dry 

Vermouth rood/wit  

  vanaf 4,-

Affligem blond 0.0 4,-

Veltins Radler 0.0  3,50
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wijnen
Huiswijnen: 
wit, rood of rosé

per glas  4,25
per karaf  16,50
per fles  23,50

Witte wijn
(Per glas of fles)

Pinot Grigio        (5,- / 27,50)
Grüner Veltliner       (5,- / 27,50)
Chardonnay        (6,50 / 36,50)

Rode wijn  
(Per glas / fles)

Merlot        (5,50 / 31,-)
Tempranillo-Shiraz      (5,50 / 31-)

Cabernet S.-Shiraz        (6,- / 34,-)

dinerkaart
    vanaf 17:00

voorgerechten 
Broodplank met kruidenboter, roomkaas en    8,-

   tonijnspread (voor 2 personen)

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, parmezaan   13,50

   en pittenmix        

Gewokte mosselen met koriander, afgeblust met saké  11,50

Gerookte zalm met Tzatziki, radijs en sesam   11,50

Kipcocktail met guacamole, ananas en     10,- 

   honingmosterdressing       

Parelcouscoustartaar met gedroogd superfruit   9,50

   en Sriracha

Gemarineerde champignons met parmezaanse kaas  9,50

   en kruidenboter

Mosterdsoep  

met spekjes en 

cranberries

Tomatensoep met 

crème fraîche en 

bieslook
vleesgerechten
Spareribs met BBQ & knoflooksaus 22,-
  *Dubbel bier / Tempranillo-Shiraz  
Kogelbiefstuk met kruidenboter,  24,50

   gebakken champignons en ui
  *Tripel bier / Cabernet S.-Shiraz
Saté van varkenshaas met pindasaus, 22,50

   huisgemaakte atjar en kroepoek
  *Texels Skuumkoppe / Tempranillo-Shiraz
Parelhoenfilet met chinese kool   20,-

   en aardappelmousseline

  *Palm / rosé

visgerechten
Gebakken zalm teriyaki met noodles 24,50 

   en groene groenten    

  *Tripel bier / Chardonnay  

Zeebaars met mosselen,   24,50

   een dressing van tomaat, 

   kappertjes en zwarte olijven 

  *Blond bier / Chardonnay

Vangst van de dag: zie de krijtborden

   *Dit is ons bier- en wijnadvies. Proost!

lekker vegetarisch
Spinazie ravioli met olijven en rucola 

20,-

*IPA bier / Chardonnay

Kaasfondue met seizoensgroentes en brood

19,50

extra blauwschimmel kaas +2,50

*Palm / Grüner Veltliner

Groentecurry met seizoensgroenten en koriander (vegan)

19,-

*Tripel bier / Grüner Veltliner

*Dit is ons bier- en wijnadvies. Proost!

nagerechten
Coupe Vlieland met roomijs en cranberries  7,50

Dame Blanche met roomijs en chocoladesaus  8,-

Crème brûlée met bloedsinaasappelijs    8,50

   en witte chocoladeschotsen

Mille-feuille met seizoensfruit en sorbetijs  8,50

Koffie compleet: Koffie met 4 zoete lekkernijen 

   per persoon       4,50 p.p.
(keuze uit koffie, cappuccino, espresso en thee)

Bij de hoofdgerechten wordt een passend garnituur geserveerd. Om voedselverspilling te voorkomen serveren we aangepaste porties. Indien u 
meer of iets niet wenst dan horen we dit graag! Voor meer informatie vraag de bediening!

soepen   6,50     Keuze uit: 

*Dit is ons bier- en 
wijnadvies. Proost!
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Kindertosti     4,50

Pannenkoek om zelf te versieren  6,50 

   met allerlei lekkere dingen

Pannenkoek kaas of spek vanaf  7,50

Friet met een frikandel, kroket,  7,50   

   vissticks of kipnuggets en appelmoes

Spareribs met sausjes en friet  9,-

Glutenvrije poffertjes   7,50

Bakje tomaat en komkommer  4,-

Toetjes!
Schatkistje met 2 soorten ijs,   5,- 

   slagroom en een verrassing   

Ben en Jerry's ijs     5,-

   verschillende smaken

voor de kids
    kinderkaart

pu
zz

el
 je

 m
ee

?

zoek de verschillen

vind jij de weg?

rk z e e w i e r i
r o c t o p u s e n

z i n k t v i s g a

r o l h p z r f l t

a v j x e u b n a e
a v i s l e q d a s

l a k m h e w a n e

a e l i s d g k a

o a z y z k k m p e

k
n z e e c v z z r z

Antwoorden: 1= octopus, 2 = krab, 3 = garnaal, 4 = Schelp, 5 = koraal, 6 = zeeslak, 
7 = zeemeermin, 8 = zeewier, 9 = zand, 10 = zeester, 11 = vis, 12 = inktvis



7

De Lutine



De Lutine

8

Vlielandse feitjes

Het enige dorp op eiland is nu Oost-Vlieland. Ooit was er nog een tweede dorp:  
West-Vlieland. Dit dorp werd in 1736 volledig opgeslokt door de zee. Het dorp 
lag ten westen van wat we nu de Vliehors noemen, een uitgestrekt natuurgebied 
dat tevens fungeert als militair oefenterrein. Op de Vliehors vind je ook 
het Drenkelingenhuisje. In vroeger tijden was dit een schuilplaats voor 

schipbreukelingen, tegenwoordig is het ingericht als een klein juttermuseum. 

De “Sahara van het Noorden”

spel-, type- en drukfouten voorbehouden 01052021

Restaurant Zuiver Vlieland is gevestigd 
in hotel-appartementencomplex Vlie-
rijck, vlak bij de veerbootterminal en 
de Dorpsstraat. Hier kunt u genieten 
van een wisselend vers vijfgangen 
diner met daarbij een perfect afge-
stemd wijnarrangement. Met liefde, 
passie en aandacht voor eten en pure 
smaken tovert onze keukenbrigade 
elke dag opnieuw een verrassend vijf-
gangen diner in elkaar met bijzondere 
smaakcombinaties.

We werken met pure en eerlijke pro-
ducten uit het seizoen, liefst uit eigen 
moestuin en van Streekboeren&Co. 
We kopen en koken bewust en zo  
duurzaam mogelijk en met zo weinig  
mogelijk waste, wat aansluit bij de 
principes van Dutch Cuisine. 

Zuiver Vlieland is lid van Fryslân Culi-
nair, een samenwerkingsverband van 
de betere restaurants in Friesland

Reserveer tijdig: 0562 451857 of www.zuiver-vlieland.nl

Niet op Vlieland, maar toch ge-
nieten in Restaurant Zuiver? Kom 
dan eens naar Zuiver Joure. Zij 
werken volgens hetzelfde concept 
als Zuiver Vlieland. Kijk voor meer 
informatie op zuiver-joure.nl

De vuurtoren van Vlieland heet Vuurduin en 
staat op het Vuurboetsduin, een van de hoogste 
duinen van Nederland. De vuurtoren is maar 168 
meter hoog, maar door haar hoge ligging schijnt 
de toren toch nog 54 meter boven de zeespiegel. De 
vuurtoren is open voor bezichtiging. Dus klim 
eens naar boven en geniet van het uitzicht!

De vuurtoren

Hoewel Vlieland een Fries Waddeneiland is wordt 
er, uitgezonderd door import van de vaste wal, geen 
Fries gesproken. Tot 1942 hoorde Vlieland bij de 
provincie Noord-Holland, net als Terschelling. 
De Duitsers veranderden dit en deelden het eiland 
in bij Friesland. Na de oorlog werd dit zo gelaten. 
Daardoor vindt het oorspronkelijke dialect van 
Vlieland, het Vlielands, vooral aansluiting bij de 
dialecten van Texel en Noord-Holland

Het dialect


