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53° 28′ NB, 5° 6′ OL

De Lutine is 
gezonken maar wij 
zijn open vanaf 10 
uur ’s morgens tot 
10 uur ’s avonds!
In het laagseizoen 
zijn we op woensdag 
gesloten. 

Vlie
land

de Lutinede Lutine
e etc a fée etc a fé

meeneem 
exemplaar

Wij hebben koffie, 
thee, gebak, lunch en 
diner! U kunt gezellig 
borrelen met lekkere 
hapjes en drankjes. 
We hebben een leuke 
kinderspeelhoek midden 
in de zaak!

Voor groepen (10 personen 
of meer) en/of feestjes 
kunt u bij ons terecht en 
kunnen we een passende 
offerte voor u maken! Bel 
0562 451477 of mail voor 
info:

info@de-lutine.nl

Scheepsjournaal Eetcafé de Lutine 
informatie en menukrant

Dorpsstraat 114-116
www.de-lutine.nl

Op de foto ziet u 
de duiker Jan van
Drimmelen, op zoek 
naar het goud en 
zilver van de 
Lutine in 1868

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 zijn nog 
steeds op zoek!

mailto:info@de-lutine.nl
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=nl&params=53_028_00_N_5_006_00_E_type:city_scale:25000&pagename=Vlieland
http://www.de-lutine.nl
http://www.de-lutine.nl
mailto:info@de-lutine.nl


Koffie 2,50
Espresso 2,50
Cappuccino 2,75
Koffie verkeerd 2,75
Dubbele koffie 4,00
Dubbele espresso 4,00

Lutine koffie (in een cappuccinokop met slagroom) 3,00
Cappuccino Dolce Vita 3,00

met o.a hazelnoot,caramel,chocolade
of vanillesmaak

Latte Macchiato (met dubbele espresso) 4,50

Thee (diverse smaken)  2,50
Verse Munt thee met honing  3,00
Verse Gember thee met citroen  3,00
Verse citroengras thee met  3,50 

limoen en honing
Verse limoen thee met munt  3,50

Chocolatte  2,95

Warme melk met pure, melk of 
witte chocolade tabletjes om 
heerlijk zelf chocolademelk 
te roeren!

Slagroom  0,50

Taart  3,25

Appeltaart
Pecannoten taart

Slagroom       0,50

Koffie met alcohol en ongezoete room

Vlielandse koffie 
met Jutters bitter  6,00

Ierse koffie 
met Jameson  7,25

Spaanse koffie 
met Tia Maria  7,25 

Italiaanse koffie 
met Amaretto  7,25

Franse koffie 
met Grand Marnier  7,75

DOM koffie 
met DOM Benedictine  6,75

Dokkumer koffie 
met Beerenburg  6,00

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

Eilander koffie:

Koffie met een Jutters bitter 
en gebakje naar keus

vanaf  8,50



Lunchkaart van 10 uur tot 17 uur

Italiaanse bol of Waldkorn bol met:

Ham, kaas, komkommer, tomaat & ei 6,95
Carpaccio, Parmezaan, basilicum-mayo en zaden mix 9,75
Gestoomde makreel, avocado, rode ui en rucola 7,50
Aubergine, hummus & gerookte kipfilet 6,95 
Tonijn salade 8,75
Geitenkaas uit de oven met walnoten, honing en cranberry jam 8,50

Soep met brood

Mosterdsoep met 
uitgebakken spekjes van Joop

of

Pomodori-soep met basilicum en 
crème fraîche 6,25

Maaltijdsalades: ook ’s tijdens het diner verkrijgbaar  14,95

Caesar met ansjovis, Parmezaan, gekookt ei, croutons & dressing
Geitenkaas met rode ui, olijven, tomaat en groene kruiden
Makreel met avocado, bieslook, kappertjes en yoghurt dressing

Tosti van Turks brood 
met 

Kaas                   4,00
Kaas & ham             5,00
Kaas & salami          5,00
Ham, kaas & ananas     6,00
Tomaat, kaas & basilicum  5,50
Cheddar, spekjes &  6,75 
gebakken ei                
Cheddar & gerookte kipfilet 6,50
Geitenkaas, zadenmix &  6,95 
honing                      

Plate met salade en friet  14,95

Saté van varkenshaas
Spareribs
Dé Lutine gehaktbal
Vis (wisselend, de bediening 
vertelt het u graag)

Klassiekers:

12-uurtje met een kop soep, kroket, 2 broodjes met ham & kaas  8,95
Uitsmijter ham, kaas en/of spek vanaf  6,75
Saté van varkenshaas met brood & kruidenboter 12,50
Dé Lutine Gehaktbal met brood, salade & mosterd  7,95
Twee kroketten met brood, salade & mosterd  7,95

lunchtip : extra friet erbij   2,75
     kleintje soep erbij 3,25
     extra brood  1,50



Coca cola 2,50
Coca cola light
Coca cola zero
Sprite
Fanta 
Cassis
Tonic 
Bitter lemon
Mineraalwater rood
Mineraalwater blauw

Echte ranja      1,50

Ice tea  2,95
Ice tea green
Rivella
Fristi
Chocomelk (de enige echte)
Dubbelfrisss rood
Ginger Ale

Bio Appelsap (Schulp)  3,25
Bio Appel/cranberry sap (Schulp)
Bio Tomatensap (Schulp)
Juska (karnemelk met verse jus)  3,25
Verse sinaasappelsap  3,50

Fruit Smoothie  4,75
(vers fruit met verse jus)
Yoghurt Smoothie  4,75
(vers fruit met boeren yoghurt)
Groente Shake  4,75

Melk (houdbaar/vol)
Boeren karnemelk
2,00

Jenever
Beerenburg
Weduwe Joustra 
Jutters bitter
Corenwijn
Oude Jenever
Jägermeister
Wadka
vanaf  2,75

Amaretto
Tia Maria
Licor 43
Bailey’s
Grand Marnier
Dom Benedictine
Kahlua
Frangelico

   vanaf  3,50

TIP

Frisse gin & tonic
of

Grand Gingerale

7,50

Jameson
Bushmills 10
Glenfiddich
Famous Grouse
Glenkinchie
Cragganmore
Oban
Dalwhinnie

Diverse dranken

Een greep uit onze 
whisky’s

vanaf € 4,00

Joseph Guy  4,25
Martell VS  5,25
Courvoisier VSOP  7,00
Armagnac  6,00



Bieren van de tap

Heineken 2,50
Brugse Zot blond 3,75

Wisseltap : 3 taps
de bediening vertelt het u graag

Bieren op fles

Palm    3,50
Straffe Hendrik quadrupel    5,95
Duvel    5,50
Westmalle tripel    5,25
Affligem dubbel    4,75 
Rosébier    3,50
Paulaner Hefeweissbier 0,5L   5,50
Vedett white    3,95
IPA    3,95
Radler 2,0    3,25

Alcohol vrij bier

Amstel 0,0  3,00
Radler 0,0  3,25
Wieckse witte 0,0  3,50

Rampzalig 1666 bier van Bojan Bajic en 
Vlielandse Rooie van Hettie van Westrenen 
zijn speciale Vlielandse bieren!
De moeite waard om te proeven ! 4,75

Huiswijnen : wit, rood of rosé 

per glas   3,95
per karaf  15,00
per fles  22,50

WITTE WIJN PER GLAS OF FLES
Chardonnay  (4,75/26,50)
Grüner Veltliner  (5,00/27,95)

RODE WIJN PER GLAS OF FLES
La Linda, Malbec  (4,50/23,50)
Rioja Crianza  (5,25/28,50)

Iets lekkers bij een drankje :

Portie Friese Tynjetaler kaas met mosterd    6,50
6 paddenstoelen kroketjes    6,25
8 bitterballen van rundvlees    5,95
Portie kaasstengels met chili saus    6,25
Broodplank met kruidenboter,hummus en tonijn spread 6,50
Friese droge worst met mosterd    6,25
18 stuks gemengd bittergarnituur   11,25
Lutine plankje: selectie van bovenstaande hapjes   14,50
Portie nacho’s uit de oven    6,95

Meld uw voedselallergie of voedselintolerantie 
altijd bij de bediening. Wij gaan hier 
zorgvuldig mee om. Kruisbesmetting in onze keuken is niet 
100% uit te sluiten.

PSV
Port wit/rood
Sherry medium/dry
Vermouth rood/wit 3,95



Kinder tosti 3,75

Pannenkoek om zelf te versieren met allemaal lekkere dingen 6,50

Pannenkoek met kaas en/of spek vanaf 7,50

Patatjes met een frikandel en appelmoes 6,50

Pizza met tomaat en kaas 6,50

Pasta met Smac, ketchup en kaas apart 6,50

Spareribs met lekkere sausjes 8,50

speciaal voor kinderen

Schatkistje met 2 soorten ijs, een verrassing & 
slagroom
  of 

Vanille ijs met spikkels, een verrassing & 
slagroom

 4,50



Dinerkaart 17.00 uur

Spareribs met BBQ & knoflooksaus      18,50    
Affligem Dubbel/ Rioja 

Schnitzel met saus naar keus*    17,50
IPA Brand / Rioja    

Kogelbiefstuk met saus naar keus*    21,50
Tripel bier / Malbec         

Zelf gemarineerde saté van varkenshaas met 
atjar en kroepoek    16,75

Brugse Zot / Rosé 
Tajine met Marokkaanse kip en    19,95
couscous  

Tempelier / Rosé

saus keus : Stroganoff, Peper of Rode wijn

Broodplank met kruidenboter,   6,50
hummus en tonijn spread   
Rundercarpaccio met basilicum   11,50      
mayo,Parmezaan & zaden mix
Gestoomde makreel met avocado,   8,50
rode ui, bieslook & rucola   
Friesch vleesplankje met olijven  16,50 
en kruidenboter, voor 2 personen
Gegrilde groentes met hummus en   7,50 
sesam in bladerdeeg  
Gekookte biet in een weckpotje met   6,95
couscous en geitenkaas schuim  

Mosterdsoep 
met uitgebakken spekjes 

van Joop

Pomodorisoep
met crème fraîche &            

 basilicum

     6,25

Vangst van de dag        dagprijs
Drie gebakken sliptongetjes met 
ravigotte saus en peterselie    dagprijs

Brugse Zot blond / Chardonnay
Gebakken zalm met linguini pasta, 
courgette en Hollandaise schuim 18,95

Duvel / Chardonnay

Linguini met asperges, tomaat en gele currysaus 15,95
IPA / Chardonnay

Krokante wrap met roerbakgroente en geitenkaas  17,95
Vlielands bier / Rosé

Kaasfondue met groentes en Turks brood    18,50
Palm / Chardonnay

Ons bier- en wijnadvies 
staat bij de gerechten. 
Proost!

Vlees en vis gerechten 
worden met passend 
garnituur geserveerd.



De vuurtoren van Vlieland is 
9,5 meter hoog en staat op 
het Vuurboetsduin. Door de 
hoge ligging van 42 meter 
schijnt de toren 51 meter 

boven de zeespiegel!

Hoewel Vlieland een Fries waddeneiland is 
wordt er, uitgezonderd door import van de 
vaste wal, geen Fries gesproken. Het 
oorspronkelijke dialect van Vlieland, het 
Vlielands, vond vooral aansluiting bij de 
dialecten van Texel en Noord-Holland.

Het mooie zusje van Eetcafé de Lutine is restaurant 
Zuiver. Gevestigd in appartementen complex 
Vlierijck, vlak bij de veerboot terminal en de 
Dorpsstraat.

Hier kunt u genieten van een  5-gangen diner voor
€39,50 per persoon. Daarbij wordt een passend     
5 glazen wijnarrangement geschonken voor €25,-   
per persoon.

Chef Robert Buurma zwaait hier de scepter. Met passie en aandacht voor eten 
en pure smaken tovert hij elke dag opnieuw een verrassend en subliem op 
elkaar afgestemd 5-gangen diner in elkaar. Uiteraard wordt er rekening 
gehouden met uw allergie of intolerantie, we vragen u dit expliciet aan de 
chef te melden.

Vanaf februari dit jaar wordt Robert bijgestaan door 
Marten Haga, een evenzo gepassioneerde chef en een 
welkome aanvulling op het team.

We zijn geopend van donderdag tot en met zondag.
In het hoogseizoen zijn we ook op woensdag open.

Reserveer tijdig: 0562 451857 of www.restzuiver.nl

Het enige dorp op het eiland is 
Oost-Vlieland. Een tweede dorp, 
genaamd West-Vlieland, verdween in 
1736 in de zee door overstromingen.

Oppervlakte Vlieland: 315,80 
km²- land 36,13 km²- water 
279,67 km²

De gemeente Vlieland telt 1.072 
inwoners (1 april 2016, bron: 
CBS).

Het westen van het eiland vormt een 
uitgestrekt natuurgebied, de 
Vliehors, dat tevens fungeert als 
militair oefenterrein.

wiki Vlieland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlielands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlielands
http://www.restzuiver.nl
http://www.restzuiver.nl


Dame Blanche: vanille ijs, Belgische chocolade en slagroom  6,50

Sorbet klassiek: vers fruit, sorbetijs, 7-up en slagroom  7,50

Coupe Vlieland: vanille ijs, cranberry jam, karamelkoek  6,95 
   en slagroom

Kaasplankje met kletzenbrood en vijgenconfituur (p.p.)  8,75 

Nagerechten

Een lekker kopje koffie om mee af te sluiten? 

Geen ijs maar een Vlielandse koffie met Jutters bitter?

Toch nog een lekker stukje taart erbij?

De Late Bottled Vintage 
Port is een mengeling van 
ports van één enkel jaar. Ze 
rijpen tussen 4 en 6 jaar in 
eikenhouten vaten en worden 
dan gebotteld. De meeste zijn 
dan rijp om gedronken te 
worden. Het etiket moet 
altijd het oogstjaar en het 
jaar van botteling vermelden.

Bron: wikipdia

Nog snel een hapje eten voordat de boot 
gaat? Dat kan bij ons, meld 
het en we zorgen voor 
gepaste snelheid!

Heerlijk voor bij een dessert: een dessertwijn!
Drostdy-Hof Adelpracht of Fusta Nova Moscatel vanaf 4,50

Een fijne LBV (gerijpte) Port past goed bij het 
kaasplankje.



   

 

Handige informatie over vervoer, musea en eiland dingen

voor leuke films, 
filmweekenden en 
optredens.

In de Dorpsstraat 
tegenover de Lutine

Dorpsstaat 150, tel:0562-451700

Agenda 2017: activiteiten en evenementen

zaterdag 3 juni 2017 Wilde Zeewier Weken tm 17 juni
wildezeewierweken.com

zaterdag 17 juni 2017 Rondje Vlieland
Wandeltochten van 5, 10, 30 en 40km!! www.rondjevlieland.nl

woensdag 19 juli en 2 & 16 augustus Braderie Dorpsstraat 
vanaf 13.30 uur

zondag 13 augustus 2017 Halve Marathon 5, 10 en 21 km

donderdag 31 augustus 2017 Into The Great Wide Open
Meerdaags muziek en kunstfestival 31-08 tm 03-09

zaterdag 30 september 2017 Amusetour
Ontdek culinair Vlieland

Dorpsstraat 20 Vlieland , 
www.saltvlieland.nl 

Boek hier ook uw kite&sup safari

SBB: 
Voor geweldige 
wandel- en 
fietsroutes op 
Vlieland .

Bij onze 
buurvrouw 

“Leut” kunt u 
heerlijk 

overnachten 
in een van de 
prachtige 
kamers!

Paal 50

Outdoor activiteiten 
door Rintsje Bosch

http://wildezeewierweken.com/
http://www.rondjevlieland.nl/
http://wildezeewierweken.com/
http://www.rondjevlieland.nl/
http://www.saltvlieland.nl
http://www.saltvlieland.nl


Geachte gast,

Vlieland is een eiland waar diverse tradities zijn.
Eén van deze tradities betreft de begrafenissen op Vlieland.
Veel vrijwilligers uit de gemeenschap zorgen 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 Uiterton naar de kerk worden gebracht. 
De stoet zal hierbij door de Dorpsstraat gaan, richting de kerk.  
Ten tijde van de stoet 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.  
De politie heeft in dit geheel een kleine maar mooie taak om deze stoet voor te 
gaan in hun nette uniform. 
Als er een begrafenis is verzoeken wij u vriendelijk om met ons mee te denken en 
tijdelijk naar binnen te gaan zodat de stoet eervol kan passeren. Het opruimen 
van het terras begint vanaf 13.00 uur.

Dank voor uw begrip en medewerking. 

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

…De zerk van Vlieland kreeg de naam Lutine Veldkaap.



Bustijden 2017

Veerdam -> Seeduyn -> Kerk -> Posthuys
11.30 11.41 11.45  11.55
13.00 13.11 13.15  13.25
15.00 15.11 15.15  15.25
16.45 snelbus X 16.50 17.00
20.30 20.41 20.45  20.55

Posthuys -> Kerk -> Seeduyn -> Veerdam
12.00 12.10 12.13  12.25
13.30 13.40 13.43 13.55
15.30 15.40 15.43 15.55
17.00 17.10 17.13 17.25
21.00 21.10 21.13 21.25

Lutine en Zuiver


