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Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/
westcordstrandhotelseeduyn

Lekker gegeten?
Waardeer ons op iens.nl
Zoek op Strandhotel Seeduyn.

DE BRASSERY
G R A N D  C A F É

Volg ons ook op Twitter:
www.twitter.com/
westcordseeduyn

Uw (persoonlijke) 'Vlieland-verhaal' op de voorkant van de volgende menukaart? Mail naar fenbmanager.seeduyn@westcordhotels.nl en win een diner. 

Als thrillerschrijver ben ik vaak met 
clichés bezig, juist om ze zoveel mogelijk 
te vermijden. De butler heeft het gedaan. 
Ik noem er maar even een die iedereen 
kent. 

Net als het spannend wordt, de 
moordenaar vlakbij is en de held het 
toekomstige slachtoffer in paniek en met 
trillende vingers wil bellen... ’low battery’.  
Of, al even afgezaagd, ‘geen bereik’. Nog 
eentje? “Kijk uit, achter je!”  Maar zijn 
clichés altijd slecht, dan? Nou...nee. 

Als wij in Harlingen op de boot naar 
Vlieland stappen... 
‘Ik heb nu al vakantie...’ 
‘Alles valt al van me af.’
‘Oh, wat is dit toch heerlijk’ 
En aangekomen op Vlieland, 
en in het hotel...

‘Kijk nou toch...niets veranderd.’
‘Het is hier ook zo ontzettend leuk.’
‘Alsof de tijd heeft stilgestaan.’
‘Heb je “onze” kamer voor ons?’
‘Na drie dagen heb ik het gevoel alsof ik al 
een week weg ben.’ 
‘Zoveel rust in m’n hoofd.’

En deze dan, elke keer weer:
‘Het is hier ook altijd thuiskomen.’ 

Inmiddels komen we al bijna twintig 
jaar in Seeduyn. Het is hier ook altijd 
thuiskomen. We hebben rust in ons 
hoofd, na een paar dagen voelt het alsof 
we al heel lang uit de normale dagelijkse 
drukte weg zijn. Ik heb de mooiste 
verhalen hier bedacht. En in 
elk jaargetijde is het hier prachtig.

Soms zijn clichés alleen maar fijn. 
Dank je wel, Seeduyn. Dank je wel, 
Vlieland.

VLIELAND
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In Nederland ken ik niet zoveel 
plekken waar ik zo tot mezelf 
kan komen als op Vlieland. 
Zodra ik op de boot stap begint 
het Vlieland gevoel eigenlijk al. 

Alsof ik vanzelfsprekend ‘naar 
binnen’ ga door de boottocht er naar toe, de aanblik van de 
schoonheid van het eiland, met zijn prachtige natuur, de 
uitgestrektheid van de stranden en de kwaliteit van de winkels 
in het dorp. Het is alsof alles op het eiland verzorgd is. Het is 
ook die verzorging, die het voor mij mogelijk heeft gemaakt om 
me optimaal te kunnen concentreren bij het schrijven van mijn 
nieuwste boek: Geluk is deprimerend, dé gids naar duurzaam 
geluk. 

Op het terras van hotel Seeduyn mijmerde ik vele uren 
over wat ik ook al weer wilde vertellen, mijn tafel vol met 

aantekeningen, krantenknipsels en boeken. Uur na uur, dag 
na dag nadenken, schrijven, verbeteren, nadenken, schrijven, 
verbeteren. Er verzekerd van zijn dat alles wat ik nodig heb 
vlak bij is. Een heerlijke kamer, het zwembad, strand, heerlijk 
eten en het gezellige dorp om de hoek. Alles wat ik nodig heb 
om me af te zonderen in mijn schrijverswereldje, zodat ik op 
gezette tijden ‘van binnen’ weer ‘naar buiten’ kan gaan, net als 
de getijden van de zee.

Vlieland is mijn baken geweest bij het schrijven van mijn 
boek. Er waren perioden dat ik elke maand 4 dagen ging 
schrijven en genieten en het is niet voor niets geweest. Geluk 
is deprimerend ligt sinds November in de boekhandel en het is 
beter en mooier geworden dan ik me had kunnen voorstellen. 
Bedankt Vlieland!

Geluk is deprimerend is te koop bij de boekhandel 
en via www.wassilizafiris.nl

SIMON DE WA A L 
A MSTER DA M

GELUK IS DEPRIMEREND



LU NCH DI N E R

BROOD
Keuze uit rustiek vloerbrood (wit) of Waldkorn (bruin) 

afkomstig van Bakkerij Westers op Vlieland.
(Te bestellen tot 17:00 uur)

 
Salade van Makreel

Little Gem, gefrituurde kappertjes en tartaarsaus
11.00 

Geitenkaas 
Gegrilde groenten – noten – honing – cranberry 

10.25

Gegrilde beenham 
Augurk – krokante ui – honingmosterdsaus

9.50 

Uitsmijter 
Spek en/of kaas

8.00

Uitsmijter 
Ham en/of kaas

8.00

Uitsmijter 
Rosbief
9.00

Rundvleeskroketten 
(2 stuks) – mosterd

9.00 

Groentekroketten 
(2 stuks) – mosterd

9.00

Tosti 
Boerenkaas – beenham – ketchup

5.00 

BURGERS
Geserveerd met verse frites

100% runderburger
Ui – tomaat – augurk – paprika – tartaarsaus

16.50

Italian burger
Taleggio – basilicum – paprika – tomaat

17.50

SOEPEN
Geserveerd met brood & ongezouten boter

Bourgondische vissoep 
Cognac – Noordzeevis – rouille

9.50

Ossenstaartsoep
Verse groenten – MRIJ rund

8.50 

Pomodorisoep 
Geroosterde pomodori – basilicumolie 

7.50

Heeft u een allergie ? Meld dit alstublieft bij één van onze medewerkers. 
Hoewel wij zeer zorgvuldig omgaan met allergenen is kruisbesmetting 
nooit 100% volledig uit te sluiten.

DE B R A S S E RY G R A N D C A F É   

OOK
LUNCH

OOK
LUNCH



WAT T E DOE N OP V L I E L A N D

VLIEHORS EXPRES
De Vliehors Expres maakt tochten 
over de Vliehors, een zandvlakte 
van 20 vierkante kilometer aan de 
westkant van Vlieland. Deze vlakte 
wordt ook wel de Sahara van het 
Noorden genoemd. Een truck zal 
u naar het punt van de Vliehors 
brengen, waar u geweest moet zijn!

INFORMATIECENTRUM
DE NOORDWESTER
Een centrum waar ze jong en oud op 
een gezellige en plezierige manier 
informatie bieden. Informatie over de 
natuur, de mensen en het leven op en 
rond Vlieland. Daarnaast kunt u in de 
Zeestraat kennis maken met het leven 
onder water rondom Vlieland. Ook de 
Wrakvondsten- en Jutterszolder mag 
u niet missen. 

STRANDACTIVITEITEN
Op het strand voor het Strandhotel 
worden leuke strandactiviteiten 
georganiseerd vanaf april t/m 
oktober. U kunt hier powerkiten, 
handboogschieten en blowkarten. 
Wilt u liever het eiland ontdekken 
aan de hand van een GPS? Dan kunt 
u deelnemen aan de eilandproeverij. 

DE VLIELANDER 
KAASBUNKER
Op het hoogste punt van Vlieland, 
vlakbij de vuurtoren, ligt diep onder 
de grond een oude bunker.  De 
kaasmaker Nils Koster kwam er 
achter dat de omstandigheden in de 
bunker perfect zijn voor het rijpen 
van kaas. Hij maakte de bunkers 
geschikt voor kaasopslag & expo.
Open: wo. 14.00 -16.00 uur en op za. van 
10.30 - 12.00 uur. Entree €2,50. 

ZEEHONDENTOCHT
Uw bezoek aan Vlieland is niet 
compleet zonder een spectaculaire 
tocht met de Bonbida. Met deze 
supersnelle rubberboot (40 mijl p/u) 
kunt u kennis maken met de natuur 
rondom Vlieland. Dit is een spektakel 
voor jong en oud. De schipper zal 
proberen om zo dicht als mogelijk bij 
de robben te komen. 

WELLCOME VLIELAND
Naast de behandelingen en het 
wellness centrum van Vlieland, 
vindt u in Wellcome Vlieland ook 
de winkel voor uw beautyproducten. 
Er worden producten van de 
cosmeticamerken Babor en OPI 
verkocht. Naast de producten kunt u 
hier ook terecht voor een deskundig 
advies. Loop gewoon eens binnen.

OP STAP MET JOKE, 
DE VLIELAND HOSTESS
Ga met een Vlielandse gids mee 
wandelen over het eiland. Ze biedt 
wekelijks twee verschillende excur-
sies aan: Rondje Noorderstoek die via 
het oostelijke deel van het eiland gaat 
of zoals de Vlielanders zeggen ‘de 
punt om’. Of de West uut, welke het 
westelijk deel van het eiland beslaat. 

Start 13.30 uur, duur ongeveer 2 uur.
Te boeken bij VVV Vlieland. (€7,50 p.p.)
Meer info: www.vlielandhostess.nl
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WILDE ZEEWIERWEKEN
Tijdens deze weken staat Vlieland 
in het teken van zeewier; het 
voedsel van de toekomst. Er is geen 
landbouwgrond voor nodig, geen 
spaarzaam zoet water voor irrigatie 
en geen bestrijdingsmiddelen. Maar 
hoe groeit het en wat kun je ermee? 
Maak kennis met zeewier tijdens 
proeverijen, excursies, workshops 
en wandel/fietsroutes. En de 
zeewiergerechten in de restaurants! 

Kijk op www.wildezeewierweken.nl 

MAANDELIJKS

YOGAWEEKENDEN
Een weekend lang ontspannen, 
bezinnen en genieten. Wij bieden 
een nieuwe ontspannen mogelijkheid 
aan op Vlieland. Tijdens het 
weekend heeft u 4 yoga workshops. 
Elk weekend heeft zijn eigen yoga 
docent(e) die een eigen invulling 
geeft aan de sessies. Naast yoga kunt 
u ook genieten van onze wellness 
faciliteiten.

Voor meer informatie kijkt u op
 www.westcordhotels.nl/yoga

Voor vragen en boekingen kunt u terecht bij de receptie.
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