
KINDERKAART
voor eetlustige piraten

Schatkist € 2,50
Gevuld met chocolade- en 
vanille-ijs. En onderin een 
verrassing! 

Ben & Jerry Cookie Dough € 3,50
Vanilleroomijs met stukken 
chocolate chip koekjesdeeg. 

chocomel
fristi
appelsap
ranja
Fuzetea Green Tea
diverse frisdranken

Piraat Souk wilde al zijn 
schatten weer eens even 
goed bekijken. Zie jij 
waar hij zijn kostbare 
spullen heeft neergelegd?

Raket € 1,75
Waterijs met 
framboos-, 
sinaasappel, 
ananassmaak 
sinaasappel, 
ananassmaak 
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diverse frisdranken
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Ontwerp: Huijboom Communicatie te Vlieland
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chocolate chip koekjesdeeg. 



Piratenpasta met 
tomatensaus en kaas    
€ 7,50

Piratenpasta met 
tomatensaus en kaas    

Kanonskogel *
(kroket)
€ 6,25€ 6,25

Ooglapje *
(tournedos)
€ 11,50

Kanonskogel *

Dekzwabbersmaal *
(frikandel) 
€ 6,00

Landrottenburger *
(broodje hamburger)
€ 7,50

Landrottenburger *Landrottenburger *Landrottenburger *Landrottenburger * Als Piraat Soek niet op 
zee is, woont hij in de 
jachthaven van Vlie-
land. Misschien heb 
je zijn boot wel zien 
liggen. Piraat Soek is 
graag op het wad om 
pieren te graven om 
mee te vissen. Als het 
laag water is, kun je 
op het wad allerlei lek-
ker eten vinden: oesters, 
mosselen, kokkels, ali-
kruiken, krabben. Heb 
jij die wel eens gegeten?

Uit zee gevist
(sushi, 4 stuks)
€ 4,50

Wist je dat de bui-
tenkant van sushi 
gemaakt wordt 
van zeewier? Zee-
wier is heel gezond. 
Het zit boordevol 
vitaminen, mine-
ralen en ijzer.Uit zee gevist
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Liefdessoep
(tomatensoep)
€ 4,00

€ 7,50

Zeeroverzwaard *
(kipspies)
€ 7,00

Zeeroverzwaard *Zeeroverzwaard *
* deze gerechten       
  serveren we met:
- patat 
- appelmoes
- mayonaise
- ketchup

Schat uit de zee *
(kabeljauwfi let)
€ 8,50

Schat uit de zee *
(kabeljauwfi let)(kabeljauwfi let)
€ 8,50€ 8,50

Schat uit de zee *
(kabeljauwfi let)

Uit onze kombuis extra te bestellen 
of ter vervanging van de patat: 
- groentemix
- rauwkost
- gebakken aardappeltjes
- Frietje Vitamientje

>>> Frietje Vitamientje is lekkere, krokante, 
gezonde veggie-friet. De helft van het aantal 
koolhydraten, 3x zoveel voedingsvezels, ander-
half keer zoveel eiwit en veel meer vitaminen 
dan aardappelfrites. 
Als vervanging van patat, meerprijs € 1,50
Als extra portie € 3,-


