
Menu  
Grand Café Promenade 

 

Prijzen in euro’s   Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

Zoet zondigen             

 
Friese lekkernijen       6,95 

   
  Een proeverij van oranjekoek, suikerbrood, room en natuurlijk 
  dûmkes – een echt Fries verwenmoment! 
 

Kent u deze nog?       

 
 Omelet Promenade    9,95 

  
 Met boeren groenten, kaas, spekjes 
 en geserveerd met ambachtelijk vloerbrood      
 

 
Samen uitgebreid borrelen          

 
  Antipasti plank                15,95 
   

  Een uitgebreide plank met chorizo, Friese droge worst,         
  Vlielander zeewierkaas, olijven, borrelnotenmix, 
  zongedroogde tomaat en brood met smeersels 

 
Verse thee                     

 
 

  Keuze uit munt- of gemberthee     3,95 
  
   
 
 

 
 
 



Menu  
Grand Café Promenade 

 

Prijzen in euro’s   Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

Borrelhapjes                                       
  
 Bourgondiër bitterballen met waddenmosterd (8 stuks)  9,50 
 
 Gemengd bittergarnituur met chilisaus (12 stuks)   9,50 
 
 Licht pikante kaas krokantjes met chilisaus (8 stuks)  9,50 
 
 Nacho’s met ui, tomaat, paprika, crème fraîche en chilisaus,  6,50  
 gegratineerd met kaas 
 
 Nacho’s pulled chicken met ui, tomaat, paprika, crème fraîche en 8,50  
 chilisaus gegratineerd met kaas 
 

             Puntzak dikke frieten met fritessaus    4,50 
 
 Broodplankje variantje met diverse smeersels   6,95 
 
 Antipasti plank: uitgebreide plank met chorizo, Friese droge worst,        15,95 
 Vlielander zeewierkaas, olijven, ovengebakken noten, 
 zongedroogde tomaat en brood met smeersels 
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Soepen                                                                      
 

- Tomatensoep      5,50 
- Mosterdsoep      6,50 

 
Al onze soepen zijn dagvers, huisgemaakt en worden geserveerd met vers brood 
 

Broodjes (keuze uit meergranen of mediterraan brood)                        
 

- Carpaccio                   10,75 
Vlielander zeewierkaas, amandelstift, zongedroogde tomaat,  
truffelmayonaise en salade 

- Warm gerookte zalm (koud geserveerd)                 12,75                
rode ui, kappertjes, komkommer, truffelmayonaise en salade 

- Warm vlees                      7,75 
satésaus, krokante uitjes en salade 
 

 

Italiaans flatbread (warm)                                                           
 

- Skylge       8,50 
chorizo, brie, tomaat, pesto en kaas 

- Vlieland       7,50 
geitenkaas, Vlielander zeewierkaas en cranberrycompote 

- Ouwe Seun      5,50 
ham en kaas 

 

Toppers                                                                                  

 
- 12 – uurtje 

soep naar keuze, broodje kroket, kleine uitsmijter ham                12,50 
en een kleine caesarsalade  

- Twee Bourgondische kroketten    9,50 
op brood met Waddenmosterd 
(ook verkrijgbaar als vegetarisch gerecht!) 

- Twee garnalenkroketten                  10,95 
op brood met Waddenmosterd 

- Twee groente kroketten     9,50 
op brood met chilisaus      

- Omelet Promenade     9,95 
boeren groenten, spekjes, kaas en ambachtelijk brood 
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Salades                                                     

 
- Griekse salade met een knipoog naar Vlieland                10,95 

olijven, tomaat, ui, Vlielanders zeewierkaas, feta en tzaziki 
- Carpaccio salade 

Vlielander zeewierkaas, amandelstift, zongedroogde tomaat en         11,95 
truffelmayonaise 

 
 Al onze salades worden geserveerd met vers brood 
 

Loaded fries                                                                                 

 
- Rendang  

paprika, Amsterdamse ui, bosui, augurk, krokante ui en kokos 9,50 
- Pulled Chicken 

paprika, Amsterdamse ui, bosui, augurk, krokante ui, kokos, 9,50 
 BBQ-saus en aïoli 
 

Plates                                                                  

 
- Saté van kippendij                  14,95 

satésaus, seroendeng, atjar en kroepoek 
- Waddenburger                   14,95 

op brood met tomaat, augurk, bacon, kaas en saus van rode pepers 
(ook verkrijgbaar als vegetarisch gerecht!) 

- Fish and Chips                   14,95 
huisgemaakte lekkerbek met remouladesaus 

- Italiaanse frittata                   15,95 
spinazie, geitenkaas, olijven en zongedroogde tomaat 
 
Al onze plates worden geserveerd met frites, mayonaise en salade 

 
 

Kindergerechten                                                   

 
- Funnybox ‘Doekie’     7,75 

frikandel of kroket naar keuze, friet, mayonaise, Fristi  
en een verrassing 

- Poffertjes      4,75 
poedersuiker en roomboter  

- Kinderijsje      4,75 
twee bolletjes vanille-ijs, Smarties en slagroom 
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IJs                                                                                          

 
- Dame blanche      6,95 

vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom 
- Chocolade dessert     6,95 

Chocolade lava taartje, vanille-ijs en slagroom 
- Sorbet       6,95 

vers fruit, drie soorten sorbetijs en slagroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


