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Catering op Vlieland:                                                                               

kies voor écht goed eten op bijzondere locaties.  

De Vlielander Chef verzorgt jouw catering tot in de puntjes en geeft 

je gasten dat heerlijke eilandgevoel.                                                   

Met ambachtelijke en vers bereide culinaire verrassingen.                                                                 

 

Het aanbod in deze banqueting map is voor groepen vanaf 10 per-

sonen. De getoonde prijzen zijn per persoon incl btw echter onder 

voorbehoud van prijswijzigingen van onze leveranciers. Wijzigingen 

worden altijd op voorhand vermeld. 

 

Op zoek naar iets compleet anders? Wij denken graag met je mee 

en bieden een offerte helemaal naar jouw wens. 
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Zero waste catering 

Als echte eilandmensen zijn wij gek op de natuur. Duurzaamheid is voor onze catering dan ook 
heel belangrijk. Daarom werken wij volgens het ‘zero waste-principe’. We doen er alles aan om 
voedselverspilling tegen te gaan en gebruiken geen wegwerpverpakkingen. Al onze gerechten, 
hapjes en buffetten komen met een mooi servies, dat we de volgende dag weer gratis ophalen. 
En dat er natuurlijk prachtig uitziet.  

Geïnspireerd door het eiland 

Chef-kok John, geboren en getogen Vlielander, 
weet dan ook de lekkerste ingrediënten die hij 
vindt op het eiland om te toveren tot culinaire 
verrassingen. Eekhoorntjesbrood, cranberry’s, 
zeewier… Wat hier groeit en bloeit, zie je terug 
op je bord. Wij koken daarbij met verse en pure 
ingrediënten en maken alles zelf. Van het zelfge-
bakken brood tot de huisgemaakte olie door de 
salade.  

Verwachtingen overtreffen 

Als het om gastvrijheid en sfeer gaat, ben je bij ons in goede handen. On-
ze cateraars John en zijn vrouw Cyane ademen horeca. Dankzij persoonlijk 
contact weet Cyane jouw wensen te vertalen naar een culinaire invulling 
die de verwachtingen van jouw gasten zullen overtreffen!   
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Ontbijt 

Goed begin € 12.50 

Desembol 

Croissant 

Kaas en vleeswaar 

Gekookt eitje 

Huisgemaakte Jam 

Griekse yoghurt met granola en Vlielandse honing 

Sapje of melk 

 

 

Lekkere trek € 17.00 

2x Desembol 

Croissant 

Keuze uit pastrami, bacon, gerookte makreel of gerookte zalm 

Kaas en vleeswaar 

Roer ei 

Huisgemaakte Jam 

Griekse yoghurt met granola en Vlielandse honing 

Vers fruit 

Sapje of melk 
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Lunch Arrangementen 

 

1 . € 12,50 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd met gerookte kip en cranberry 

compote 
• 1 stuk handfruit 
• Huisgemaakte Soep van de dag 
• Vruchtensap en water 
 

1. € 12,50 VEGA 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd met humus, zongedroogde tomaat en noten 
• 1 stuk handfruit 
• Huisgemaakte Soep van de dag 
• Vruchtensap en water 

 

2. € 15.00 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd met een Rilette van gerookte Makreel 
• Belegd met bunkerkaas en zongedroogde tomaat 
• 1 stuk handfruit 
• Huisgemaakte Soep van de dag 
• Vruchtensap en water 
 

 2. € 15.00 VEGA 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd  met een Humus, zongedroogde tomaat en noten 
• Belegd met bunkerkaas en zongedroogde tomaat 
• 1 stuk handfruit 
• Soep van de dag 
• Vruchtensap en water 
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•  3. € 17,50 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd met Vlielander zeewierkaas, tomaat en rucola 
• Belegd met pastrami, sjalottencompote en zonnebloempitten 
• Soep van de dag 
• 1 stuk handfruit 
• Quiche Lorraine 
• Vruchtensap en water 
 

3. € 17,50 VEGA 

Boerenbrood bruin/wit 
• Belegd  met Vlielander zeewierkaas, tomaat en rucola 
• Belegd met tartaar van tomaat, truffelmayo en wakamé 
• Soep van de dag 
• 1 stuk handfruit 
• groente quiche 
• Vruchtensap en water 
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BBQ-en op Vlieland, ook vega 

 

Niets zo lekker én gezellig als barbecueën op een warme zomerdag of een koude 

winterdag. Laat ons alles wat je nodig hebt bij je thuisbezorgen op Vlieland! Het 

lekkerste vlees en vis, huisgemaakt brood, frisse salades met seizoensgroenten 

en nog veel meer lekkers. Ook als vegetariër kun je je hart ophalen. Wij hebben 

compleet vegetarisch barbecue-pakketten, of ga voor een mix met voor ieder 

wat wils. Geen saaie vleesvervangers, maar heerlijke gerechtjes die perfect zijn 

om te grillen.  
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Barbecue 

BBQ basic € 25,- 

 Runder burger  
 Kipsaté 
 BBQ Worst 
 Gemarineerde gamba’s 
 Gepofte aardappel met kruiden creme fraise 
 Mesclune salade  met tomaat, komkommer, rode ui, feta kaas en een vinaigrette. 
 Huisgemaakt brood met aioli en tapenade. 
 Huisgemaakte sausjes (sate, knoflook) 
 
 

BBQ VEGA € 30,- 
 Gepofte zoete Aardappel met crème fraise 
 Courgette, bospeen en Cherry tomaat in kruiden olie 
 Groene Asperge, baby mais en mini paprika 
 Groente papillot met blauwschimmelkaas 
 Mesclune salade  met tomaat, komkommer, rode ui, feta kaas en een vinaigrette. 
 Huisgemaakt brood met aioli en tapenade. 
 Huisgemaakte sausjes (roomsaus, knoflook) 
 Banaan in folie met chocosaus 
 

 
BBQ VLEES € 35,- 

 Varkenshaas medaillons ( met madeira jus) 
 Filet Mignon (met madeira jus) 
 Kipsate 
 Black angus burger 
 BBQ Worst 
 Pasta salade met truffel, zongedroogde tomaten, olijven, walnoot en pastrami 
 Huisgemaakt brood met aioli en tapenade. 
 Huisgemaakte sausjes (sate, knoflook) 
 Banaan in folie met chocosaus 

 
 
 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ VIS en groenten € 35,- 

 Gemarineerde gamba’s 
 Zeebaars 
 Papillot gevuld met vis van de dag 
 Courgette, bospeen en Cherry tomaat in kruiden olie 
 Gepofte zoete aardappen met een kruiden crème fraise 
 Mesclune salade  met tomaat, komkommer, rode ui, feta kaas en een vinaigrette 
 Pasta salade met truffel, zongedroogde tomaten, olijven, walnoot en gerookte vis 
 Huisgemaakt brood met aioli en tapenade 
 Huisgemaakte sausjes (roomsaus, knoflook) 
 Banaan in folie met chocosaus 
 

 

BBQ luxe mix € 47,50 

 Kipsate 
 Black angus burger 
 Filet Mignon  
 Gemarineerde Gamba’s 
 Zeebaars 
 Papillot gevuld met vis van de dag, venkel en zeekraal 

 Courgette, bospeen en groene asperges in kruiden olie 
 Gepofte aardappel met een kruiden crème fraise  

 Huisgemaakt brood met aioli en tapenade  

 Mesclune salade  met tomaat, komkommer, rode ui, feta kaas en een vinaigrette. 
 Pasta salade met truffel, zongedroogde tomaten, olijven, walnoot en gerookte vis 
 Huisgemaakte sausjes (saté en knoflook) 
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Trouwen op Vlieland 

Vlieland is een populair eiland om op te trou-
wen. Even weg van de drukte van het vaste-
land. Alleen jij en je geliefde en wie jullie er-
bij willen hebben. Tussen de uitgestrekte 
stranden, het bos en de duinen. Hoe roman-
tisch wil je het hebben? 

Wij zorgen er met liefde voor dat jouw brui-

loft die perfecte dag wordt die je voor ogen 

hebt. Uiteraard met de lekkerste hapjes en 

drankjes. Desgewenst helpen we je ook aan 

de perfecte locatie. Je kunt op het eiland bij-

na overal trouwen waar je wilt. Op het 

strand, bij de vuurtoren, in de duinen. Wij 

kennen de beste plekjes en zorgen afhanke-

lijk van jullie wensen voor aankleding, deco-

ratie, drankjes en natuurlijk eten waarbij je 

gasten hun vingers aflikken. 

Catering bedrijfsuitje 

Op zoek naar een onvergetelijk bedrijfsuitje? Stap op de boot, laat de beslommering van alle dag 

achter op het vaste land en geniet van de rust en natuur op Vlieland. Dit maakt ons eiland de idea-

le plek om iets te vieren, te werken aan teambuilding of ongestoord te vergaderen. Daarbij zorgen 

wij natuurlijk voor heerlijk eten en een perfecte cate-

ring! 

Of het nu gaat om een nieuwjaarsborrel, een netwerk-

bijeenkomst, bedrijfslunch, feestelijke zomerborrel of 

een collega die jubileert: met onze bedrijfscatering ben 

je zeker van de lekkerste borrelhapjes, lunch of een 

compleet diner of buffet. 

Helemaal handig: wij helpen je indien gewenst ook bij 

de verdere organisatie van jouw bedrijfsuitje. We ken-

nen het eiland op ons duimpje en zetten de juiste lijn-

tjes uit nadat we jou gesproken hebben over jouw wen-

sen. Zo nemen we je veel werk uit handen. 
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Nergens omkijken naar 

Wil je helemaal nergens omkijken naar hebben? We helpen je naast de cate-

ring ook graag met de organisatie van jouw event. Van het regelen van 

een locatie tot aankleding en decoratie. Met onze ervaring en een snufje 

eilandmagie maken we er een event van om nooit te vergeten. 

Buffetten 

Stamppotten buffet € 17,50 

 Stamppot boerenkool  
 Stamppot zuurkool 
 Stamppot met wortel en ui  
 Rookworst  
 Speklapjes  
 Zilveruitjes en augurken  
 Mosterd en piccalilly  
 
Meerdaags basis buffet  € 17,50 Iedere dag een andere voedzame hap 
 Huisgemaakte soep 
 Warme daghap 
 Dessert 
  
Vega Buffet €25,- 

 Huisgemaakt brood met onze eigen honingklaver olie om het brood in te dippen en een ta-
penade. 

 Soep van  bospaddenstoelen 
 Vegetarische quiche van Broccoli, bloemkool, walnoten, amandelschaafsel en diverse kazen 

van de Vlielander kaasbunker vergezeld van een roomsaus, geserveerd met een aardappel-
mousseline en geglaceerde bospeen. 

 Mesclune Salade, tomaat, komkommer, rode ui en een limoen vinaigrette  
 Panna cotta van duindoorn met een coulis van cranberry 
 

Stoof buffet vis/vlees € 27,50 
 
 Vis stoof, diverse vissoorten uit de Noordzee 
 Runderstoof 
Wordt geserveerd meet aardappelpuree en verse rode kool 
Dessert 
 Tiramisu met Vlielander kruidenbitter. 
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Chef’s buffet 1 warm/koud mix € 35,- 
 
Koude voorgerechten 
 Huisgemaakt brood met tapenade 
 Pasta salade met gerookte vis 
 Runder carpaccio  met truffel mayo, pijnboompitten en oude kaas. 
 
Hoofdgerechten 
 Papillotte van Zeebaars met een saus van Hollandse asperges. 
 Sousvide gegaarde kalfsukade met een madeira jus 
Alle warme gerechten worden geserveerd met  groenten en aardappelpuree 
 
Desserts 
 Chocolade brownie 
 Tiramisu met Vlielander kruidenbitter. 
 
Chef’s Buffet 2 warm/koud mix € 49,- 
 
Koude voorgerechten 
 Huisgemaakt brood met onze eigen oliën 
 Terrine van gerookte Makreel in nori blad, zalven van pastinaak en zoete aardappel, gemari-
neerde rode biet, wakamé en een krokantje van zeewier en oude kaas. 
 Runder tartaar op een duxelle van bospaddestoelen, wasabi mayo en zuren van wortel en ra-
dijs. 
 
Hoofdgerechten 
 Papillotte van Zeebaars met een saus van Hollandse asperges. 
 Gekonfijte wilde Eendenboutjes met een karameljus. 
Alle warme gerechten worden geserveerd met geglaceerde groenten, aardappel thijm koekjes en 
een bakje van courgette gevuld met een crème van knolselderij. 
 
Desserts 
 Chocolade brownie. 
 Panna cotta van duindoorn met een coulis van cranberry en een kokos makroon. 
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Chef’s Buffet 3 warm/koud mix € 59,- 
 
Koude voorgerechten 
 Huisgemaakt brood met onze eigen oliën 
 Terrine van gerookte Makreel in nori blad, zalven van pastinaak en zoete aardappel, gemari-
neerde rode biet, wakamé en een krokantje van zeewier en oude kaas 
 Runder tartaar op een duxelle van bospaddestoelen, wasabi mayo en zuren van wortel en 
radijs 
 Terrine van groente, Wortel, Pastinaak, Sugar snaps, cherrytomaat, noriblad, en kruiden crè-
me fraise 
 
Warm voorgerecht 
 Velouté van eekhoorntjesbrood met een vulling van peulvruchten, bosui, gepoft sjalotje en 
een vleugje truffel 
 
Hoofdgerechten 
 Papillotte van Zeebaars met een saus van Hollandse asperges 
 Gekonfijte wilde Eendenboutjes met een karameljus 
 Quiche van spinazie, pompoen, zonnebloempitten en een saus van Hollandse asperge 
Alle warme gerechten worden geserveerd met geglaceerde groenten, aardappel thijm koekjes 
en een bakje van courgette gevuld met een crème van knolselderij 
 
Desserts 
 Chocolade brownie 
 Panna cotta van duindoorn met een coulis van cranberry en een kokos makroon 
 Appel walnoten taartje 
 

Mediteraans buffet €49,- 
Koud 
 Focaccia met tapenade en aioli 
 Italiaanse ham, rucola, zongedroogde tomaat, oude kaas, pijnboompitten en een basilicum 

vinaigrette 
 Pasta salade met truffeldressing, horicot vert, rode ui, garnalen en schelpdieren 
 
Warm 
 In tuinkruiden gemarineerde zeebaars uit de oven 
 Artisjok gevuld met pompoen 
De warme gerechten worden geserveerd met ratatouile, polenta en een griekse salade 
 
Desserts 
 Tiramisu 
 Panna cotta 
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Borrelplanken 

Borrel basis € 10,- p.p 

Diverse kaas en vlees soorten 
Huisgemaakt brood met tapenade en pesto 
2 canapés (vis en vega) 
 

Borrelplank Luxe € 15,00 p.p  

 2 soorten kaas 
 Cranberry-peren chutney  
 Cranberry-sesam broodje 
 Huisgemaakt brood met olie en 2 soorten smeersels 
 Bonbon van zwarte woud ham en geitenkaas  
 2 soorten Canapés  
 Zeewier-kaas stengels 
 Groenten quiche 
 Gemarineerde champignons 
 Gamba’s in tuinkruiden 
 

Luxe Kaasplank € 16,50 p.p 
 5 soorten kaas van de Vlielander kaasbunker 
 Cranberry sesam brood 
 Cranberry-peren chutney 
 Noten en druiven 
 Zeewier-kaas stengels 
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High Tea € 24,50 

 3 Belegde finger sandwiches (vlees/vis/vega) 

 Huisgemaakte soep 

 Groente Quiche 

 Terrine van gerookte makreel 

 Gemarineerde champignons 

 Kaas en vlees plank 

 Bonbon van zwarte woudham gevuld met geitenkaas en een topping van sjalotten compote 

 Brownie 

 Panna cotta van duindoorn 

 Appel-walnoten taartje 
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Diner 

 

 

Kaasfondue menu      € 20,- 

Tajine op Vlielander wijze    € 22,50 

4-gangen verrassingsdiner    € 49,- 

5-gangen verrassingsdiner    € 59,- 

Vlielands Walking diner                    € 69,- 

Proeverij van 8 verschillende gerechten 

 

Vanaf 15 personen komt de chef wanneer de beschikbaarheid dit toelaat op locatie koken. An-

ders worden de met zorg bereide gerechten in chafing dishes geleverd.  
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Verhuurprijzen 

 

Wijnglazen     €0.50 p/st 

Waterglazen     €0,40 p/st 

Melamine diner borden  €0,50 p/st 

Bestek      €0,20 p/st 

Gas BBQ  (incl gasfles)   € 35,- 

Kolen BBQ     € 25,- 

Houten sta tafel    € 17,50 

Luxe biertafel    € 22,50 

 

Grote stormvaste tent  € 350,- incl opzetten en afbreken 

10mx5m 

 

    Verhuurprijzen zijn per dag. 
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De Vlielander Chef 

Havenweg 71 

8899 BC Vlieland 

06 290 298 77 

info@devlielanderchef.nl 

Www.devlielanderchef.nl 

KVK: 71579575 

Btw nummer: NL108964188B01 

NL55KNAB 0257 3836 62 

 

 

 

 

Kortom: ben je op zoek naar catering op Vlieland die écht goed is? Waarbij het eten 

de verwachtingen van je gasten zal overtreffen, waar alles tot in de puntjes is gere-

geld én waarbij je dat heerlijke eilandgevoel ervaart? Neem dan gerust contact met 

ons op. We bespreken je wensen graag en doen je een passend aanbod. Natuurlijk 

geheel vrijblijvend.  

 

De Vlielander Chef, 

John & Cyane Severein 

 

 


