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Scheepsjournaal 
Eetcafé de Lutinemenu info

53o 28' NB 5o 6' OL
@lutinevlieland

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!

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

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

meeneem
exemplaarFacebook-Square

paal 50: 
beleef vlieland
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van 10:00 tot 17:00
    lunch

Bol 
wit of donker met:

Ham, kaas, komkommer, tomaat en ei     7,-

Carpaccio, Parmezaan, truffel mayonaise en zaden mix  10,-

Gestoomde makreel, avocado, rode ui en rucola    8,-

Gerookte zalm met roomkaas en wakame     9,-

Tonijn salade        8,-

Caprese, mozzarella, pesto en tomaat     8,-

soep    Soep met brood   6,50

Keuze uit:

  Mosterdsoep met uitgebakken 

 spekjes van Joop

  Pomodorisoep met pesto 

 en crème fraîche

tasty tosti's
van Turks brood

Kaas       5,-

Kaas & pesto     6,-

Kaas & ham      6,-

Kaas & salami     6,-

Kaas & salami en rode ui    6,50

Hawaii      7,-

Caprese      7,-

Brie met cranberry    7,50

Geitenkaas, honing & zadenmix   8,-

voor de grotere honger
Plate met salade en friet    15,-

keuze uit:  Saté van varkenshaas

  Spareribs

  Kibbeling met remoulade saus

Dé Lutine gehaktbal    10,-

(met brood of friet)

voor erbij:

extra frietjes 3,- | kleintje soep 3,50

extra brood 1,50

Klassiekers
12-uurtje met een kop soep, kroket, 

2 broodjes met ham en kaas    10,-

Uitsmijter ham, kaas en/of spek vanaf   7,-

Twee kroketten met brood, salade en mosterd  8,-

Maaltijdsalades
Maaltijdsalades:      15,-

ook tijdens het diner verkrijgbaar

Caprese met mozzarella, tomaat en pesto

Makreel met avocado, bieslook, kappertjes en yoghurt 

dressing

Geitenkaas, olijven, zongedroogde tomaat en zadenmix

Iets lekkers bij een drankje
Portie Boeren kaas en Friese droge worst met mosterd  7,-
6 bospaddenstoelen kroketjes      6,50
8 bitterballen van rundvlees      7,-
Portie kaasstengels met chili saus    6,50
Broodplank met kruidenboter, hummus en tonijnspread  7,50
18 stuks gemengd bittergarnituur     12,-
Lutine plankje: selectie van bovenstaande hapjes   15,-
Portie nacho’s uit de oven       7,-

Voedselallergie of -intolerantie?
Meld het altijd bij de bediening. Wij gaan hier 

zorgvuldig mee om. Kruisbesmetting 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

’ De zerk van Vlieland kreeg de naam Lutine Veldkaap

’ Dat ruim 30% van alle voedselproduktie wereldwijd wordt verspild! Dit heeft een 

enorme impact op het milieu. Om verspilling tegen te gaan doen wij bewust aan 

portie verkleining en restverwerking en dragen hiermee bij  aan beter milieu
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Warme    dranken
Koffie            2,60

Espresso           2,60

Cappuccino           2,90

Koffie verkeerd          3,-

Dubbele koffie of dubbele espresso       4,-

Lutine koffie (in een cappuccinokop met slagroom)     3,-  

Cappuccino Dolce Vita        3,20

 met o.a hazelnoot, caramel, chocolade of vanillesmaak

Latte Macchiato (met dubbele espresso)      4,60

Wij hebben ook amandel- en sojamelk!

Thee (diverse smaken)    2,50

Verse munt thee met honing   3,-

Verse gember thee met citroen   3,-

Verse gember thee met sinaasappel  3,-

Verse citroengras thee met honing  3,50 

Verse limoen thee met munt   3,50 

Verse zoethout thee met munt en citroen    3,50

Appeltaart   3,50

Taart van de week  3,50

Slagroom   0,50

LEKKERS 
VOOR

ERBIJ

Koffie met alcohol en ongezoete room

Vlielandse koffie 

 met Jutters bitter  6,50

Ierse koffie 

 met Jameson   7,50

Spaanse koffie 

 met Tia Maria  7,50 

Italiaanse koffie 

 met Amaretto   7,50

Franse koffie   

 met Grand Marnier  8,-

DOM koffie 

 met DOM Benedictine 7,-

Dokkumer koffie 

 met Beerenburg  6,50

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 te roeren!

Eilander koffie

Koffie met een Jutters 

bitter en een taartje 

naar keus

 

vanaf  8,80

OPWARMTIP
Glühwein 4,- 

Lutine Glühwein 6,50
pssst... 
met een shot Wadka :-)

Iets lekkers bij een drankje
Portie Boeren kaas en Friese droge worst met mosterd  7,-
6 bospaddenstoelen kroketjes      6,50
8 bitterballen van rundvlees      7,-
Portie kaasstengels met chili saus    6,50
Broodplank met kruidenboter, hummus en tonijnspread  7,50
18 stuks gemengd bittergarnituur     12,-
Lutine plankje: selectie van bovenstaande hapjes   15,-
Portie nacho’s uit de oven       7,-
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diverse
    drankenCoca cola   2,60

Coca cola light

Coca cola zero

Sprite

Fanta 

Cassis

Tonic 

Bitter lemon  

Mineraalwater rood

Mineraalwater blauw

Echte ranja   1,60 

Bieren van de tap

Heineken    2,60

Wisseltap : 4 taps

Welke? De bediening 
vertelt het u graag

Bieren op fles

Palm     3,60

Straffe Hendrik 

quadrupel    5,90

Duvel     5,50

Westmalle tripel   5,30

Westmalle dubbel   4,80

Rosébier    3,50

Paulaner Hefeweissbier 

0,5L     5,50

Vedett white    3,90

Radler 2,0    3,50

Alcohol vrij bier

Wiekse witte 0.0   3,-

Radler 0.0    3,50

Heineken 0.0   3,50

Port 
wit/rood

Sherry 
medium/dry

Vermouth 
rood/wit 

  4,-

Een greep uit 
onze whisky’s

Jameson

Bushmills 10

Glenfiddich

Famous Grouse

Glenkinchie

Cragganmore

Oban

Dalwhinnie

  vanaf 4,50

Gedestilleerd 

Jenever

Beerenburg

Weduwe Joustra 

Jutters bitter

Corenwijn

Oude Jenever

Jägermeister

Wadka

  vanaf  3,-

Een greep uit 
onze likeuren

Amaretto

Tia Maria

Licor 43

Bailey’s

Grand Marnier

Dom Benedictine

Kahlua

Frangelico

  vanaf 4,50

Cognac

Joseph Guy  4,40

Martell VS   5,50

Courvoisier VSOP  7,20

Armagnac   6,20

Ice tea   3,-

Ice tea green

Rivella

Fristi

Chocomelk (de enige echte)

Dubbelfrisss rood

Ginger Ale

Bio Appelsap (Schulp)  3,20

Bio Appel/cranberry sap (Schulp)

Bio Tomatensap (Schulp)

Juska 

(karnemelk met verse jus)  3,50

Verse sinaasappelsap    3,80

Fruit Smoothie   4,90

(vers fruit met verse jus)

Yoghurt Smoothie   4,90

(vers fruit met 

boeren yoghurt)

Groente Shake   4,90

(groentes met verse jus)

Sapjes, shakes en smoothies

fris bieren

PSV

voor de 
zeebonk wij zijn biertegoed

verzilverpunt

Frisse gin 
& tonic

of
Grand 

Gingerale

7,80

We hebben 
verschillende 

Vlielandse bieren!

Voor de fijnproever 
zeker de moeite waard 

om te proberen.

De bediening 
adviseert u graag.

lekker lokaal

frisse
tip!

frisse
tip!

Melk (houdbaar/vol)

Boeren karnemelk (vers)

2,20

Tip
Nog snel een 
hapje eten 
voordat de boot 
gaat? Dat kan bij 
ons, meld het en 
we zorgen voor 
gepaste snelheid!
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wijnen
Huiswijnen: 
wit, rood of rosé

per glas  4,-

per karaf  15,-

per fles  22,-

Witte wijn
(Per glas of fles)

Chardonnay   (5,- / 27,50)
Grüner Veltliner (5,50 / 29,50)

Rode wijn 
(Per glas of fles)
La Linda, Malbec  (5,- / 27,5,-)
Rioja Crianza   (5,50 / 29,50)

dinerkaart
    vanaf 17:00

voorgerechten 
Broodplank met kruidenboter,     7,50

hummus en tonijnspread voor 2 personen

Rundercarpaccio met truffelmayo,    12,-

Parmezaan en zaden mix

Gestoomde makreel met avocado,     9,-

rode ui, bieslook en rucola

Gerookte zalm met papadum, roomkaas en wakame  9,50

Geitenkaasje uit de oven met stroop    8,-

rucola en bladerdeeg

Caprese mozzarella, tomaat en pesto    8,-

soepen   6,50     Keuze uit: 

Mosterdsoep met 

uitgebakken

spekjes van Joop

Pomodorisoep met 

crème fraîche en

pesto

vleesgerechten
Spareribs met BBQ & knoflooksaus  19,-
*Dubbel bier/ Rioja
Schnitzel met saus naar keus   19,-

(Peper-, Champignon- of Rode Wijnsaus)
*IPA bier/ Rioja
Kogelbiefstuk met saus naar keus  23,-

(Peper-, Champignon- of Rode Wijnsaus)
*Tripel bier / Malbec
Zelfgemarineerde saté van varkenshaas

met atjar en kroepoek    19,-
*Blond bier / Primitivo
Tajine 

met Marokkaanse kip en couscous  20,-
*Dubbel bier / Rosé

*Dit is ons bier- en wijnadvies. Proost!

visgerechten
Vangst van de dag    dagprijs
Vraag de bediening voor 
wijn- of bieradvies
Drie gebakken sliptongetjes  25,-

met ravigotte saus

*Blond bier / Chardonnay
Kibbeling met remoulade saus 16,-
*witte huiswijn / Blond bier

lekker vegetarisch
Tajine falafel met couscous, groentes 

19,-
*IPA bier / Chardonnay

Gele curry met vegetarische kip en 
groentes 
18,-

*IPA bier / Rosé

Kaasfondue met groentes en Turks brood 
18,50

extra blauwschimmelkaas 2,50
*Palm / Primitivo

nagerechten
Coupe Vlieland met roomijs en cranberry's    7,-

Dame Blanche met roomijs en chocoladesaus    7,-

Jutterspotje met een koude verrassing van de chef   7,-

Kaasplankje met kletzenbrood en vijgenconfituur (p.p.)  9,-

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!
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Kinder tosti       4,30

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

Pannenkoek met kaas en/of spek vanaf   7,50

Patatjes met een frikandel, kroket of   6,50
kipnuggets en appelmoes     

Pizza met tomaat en kaas     6,50

Spareribs met lekkere sausjes en patat  9,-

Kibbeling met frietjes     8,50

Lutine Scheepsjournaal

Toetjes!
Schatkistje met 2 soorten ijs en een 

verrassing en slagroom 

     4,50

OF

Ben en Jerry's ijs Chunky Monkey of 

Cookie Dough

     4,50

voor de kids
    kinderkaart

pu
zz

el
 je

 m
ee

?

weet je het al?
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Restaurant Zuiver-Vlieland is 

gevestigd in hotel appartementen 

complex Vlierijck, vlak bij 

de veerboot terminal en de 

Dorpsstraat. Hier kunt u 

genieten van een wisselend 

vers 5-gangen diner voor 42,50 

per persoon. Daarbij wordt 

een passend wijnarrangement 

geschonken voor 25,- per persoon. 

Chef Robert Buurma zwaait hier 

de scepter samen met sous chef 

Joel van der Heide. Met liefde, 

passie en aandacht voor eten en 

pure smaken toveren ze elke dag 

opnieuw een verrassend 5- gangen 

diner in elkaar met bijzondere 

smaakcombinaties. 

Uiteraard wordt er rekening 

gehouden met uw allergie of 

intolerantie. 

Reserveer tijdig: 0562 451857 of 

www.zuiver-vlieland.nl

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

4,50 

Een fijne Late Bottled Vintage (gerijpte) Port past 

goed bij het kaasplankje.

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 bot-

teling vermelden.

Bron: wikipedia

Ook in Joure kunt u bij restaurant Zuiver eten.

Marten en Nely, voorheen werkzaam in Zuiver 

op Vlieland,  hebben in het centrum van Joure 

restaurant Zuiver-Joure geopend. Ze werken 

volgens hetzelfde concept als Zuiver Vlieland. 

Daar kunt u genieten van de kookkunsten van 

Marten en de gastvrijheid van Nely.

www.zuiver-joure.nl of bel 0513 417070

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 enige dorp op het 

eiland is Oost-Vlieland. 

Een tweede dorp, genaamd 

West-Vlieland, verdween 

in 1736 in de zee door 

overstromingen.

weg





 

Baken
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!

leuke zaken Dorpsstraat 20 Vlieland  www.saltvlieland.nl 

Boek hier ook uw kite&sup safari



Geachte gast,

Vlieland is een eiland waar diverse tradi-

ties zijn. Eén van deze tradities betreft de 

begrafenissen op Vlieland. Veel vrijwilli-

gers uit de gemeenschap zorgen er voor dat 

familie, vrienden en kennissen de overlede-

ne 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 vriende-

lijk 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. 
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Voor leuke films, filmweekenden 
en optredens.

vlieland: wetenswaardigheden en dingen te doen

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

Dorpsstaat 150, tel:0562-451700

De “Sahara van het Noorden”

paal 50: 
beleef vlieland

In de Dorpsstraat tegenover de Lutine



Agenda 2018/2019 
activiteiten en evenementen

De Vuurtorenloop : 13 en 14 april 2019 

www.vuurtorenloop.nl

Mei, juli en augustus diverse 

braderieën in de Dorpsstraat vanaf 

13.30 uur

juni 2019 Rondje Vlieland: 

Wandeltochten van 5, 10, 30 en 40 km

www.rondjevlieland.nl

11 mei 2019 Reddingbootdag KNRM : 

lokatie 53°1749.0N 5°05 27.1E  10-16 uur

11 augustus 2019 Stortemelk Halve 

Marathon Vlieland : 5, 10 en 21 km

Eind september 2019 Amusetour : Ontdek 

culinair Vlieland www.amusetour.nl

Dat Vlieland prachtig is, staat 
buiten kijf. Paal 50 heeft zichzelf 
tot doel gesteld om iedereen op 
een unieke manier Vlieland te 
laten beleven. Dat kan op diverse 
manieren en voor verschillende 
gelegenheden. Powerkiten en 
kitesurfen voor de sportmannen 
en -vrouwen die eens iets anders 
willen en de Island Games voor 
hen die de voeten liever droog 
houden. Voor de pioniers is er dan 
nog bijvoorbeeld een GPS-tocht die 
deelnemers de geheime plekjes van 
het eiland laat zien. Maar ook voor 
de culinaire fijnproevers biedt de 
foodtruck genoeg verleiding in het 
bos of duin van Vlieland.


