DE
BORREL
KAART

DE
LUNCH
KAART

VERKRIJGBAAR VAN 10.00 TOT 24.00 UUR

KOUD

Stokbrood kruidenboter
Stokbrood deluxe - tot 21.00 uur
wit en meergranen stokbrood met hummus, kruidenboter en tonijnsalade

3,90
8,90

Kaas en worst
jong belegen kaas en droge worst

5,50

Naturel of paprika chips
Gemengde borrelnoten
Nacho’s met huisgemaakte tomatensalsa

1,00
1,90
4,30

WARM

Bitterballen met Brander mayonaise - 10 stuks
Mini frikandellen met curry - 12 stuks
Kipnuggets met curry - 10 stuks
Garnalen in filodeeg met chilisaus - 10 stuks
Mozzarellasticks met chilisaus - 8 stuks - veg.
Mini groenteloempia’s met chilisaus - 10 stuks - veg.
Crispy uienringen met chilisaus - 10 stuks - veg.
Samosa’s - loempia’s gevuld met trigon curry met chilisaus - 10 stuks - veg.

4,80
4,80
4,30
5,20
5,90
3,80
3,00
3,20

Vegetarisch gemengd bittergarnituur met chilisaus - 12 stuks
mini groenteloempia’s, uienringen en samosa’s

4,00

Gemengd bittergarnituur met curry en Brander mayonaise - 12 stuks
mini frikandellen, bitterballen en kipnuggets

5,30

De Bolder-bitter-plaat met chilisaus, Brander mayonaise en curry - 32 stuks
bitterballen, mini frikandellen, kipnuggets, garnalen,
mini groenteloempia’s, samosa’s, uienringen en mozzarellasticks

GEBAK

Ambachtelijke appeltaart
Slagroom
Chocoladetaart

14,90

2,90
0,50
3,80

BEN &
JERRY’S
5 smaken ijs
caramel chew chew, chocolate fudge brownie, chunky monkey,
cookie dough en strawberry cheesecake

3,50

Geef de bolder nu ook cadeau!
Verkrijgbaar aan de bar

VERKRIJGBAAR VAN 10.00 TOT 16.30 UUR

KOUD

Stokbrood kruidenboter
Stokbrood deluxe
wit en meergranen stokbrood met hummus, kruidenboter en tonijnsalade
Wit of meergranen stokbrood
Hummus met tomaat, Grana Padano en rucola
B.L.T. - Uitgebakken spek, sla, tomaat, ei en Brander mayonaise
Huisgemaakte tonijnsalade
Gezond - Ham, jong belegen kaas, rauwkost en ei - ook veg.
Maaltijdsalade met geitenkaas, walnoten en een honing-tijmdressing
geserveerd met stokbrood & kruidenboter
Maaltijdsalade met gerookte forel en een citroen-bieslookdressing
geserveerd met stokbrood & kruidenboter

WARM

Huisgemaakte Indiase linzensoep
met zure room, meergranen stokbrood en roomboter

6,50
6,90
6,90
6,70
9,90
9,90

4,50

7,50
7,50
6,50
6,50

Tosti kaas, ham en kaas of salami en kaas
Tosti Hawaï

3,30
3,60

Uitsmijter De Bolder
wit of bruin brood met drie scharreleieren, ham en jong belegen kaas
Uitsmijter kaas
wit of bruin brood met drie scharreleieren en jong belegen kaas
Uitsmijter spek
wit of bruin brood met drie scharreleieren en meegebakken spek
12 Uurtje
linzensoep, kroket en een gebakken ei met ham en kaas op brood
12 Uurtje vegetarisch
linzensoep, groentekroket en een gebakken ei met kaas op brood

6,90

Twee kroketten met brood
wit of bruin brood, roomboter en mosterd
Twee frikandellen / kaassoufflés of kroketten
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Lekkerbekje met ravigotesaus
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Wiener schnitzel
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Kindermenu
met frites, een frikandel, kaassoufflé, kroket, kipnuggets,
of een kibbeling met appelmoes, ranja en een verrassing

6,90

Voor het lekkerste softijs, milkshakes, ola-ijs, frites en snacks kunt u terecht
bij onze snackbar om de hoek van het terras, tegenover de duinovergang!
20,00

3,90
8,90

Wit of meergranen stokbrood
Geitenkaas, honing, walnoten en rucola
Mozzarella, tomaat, pesto, zongedroogde tomatentapenade en rucola
Brie, spek, chorizo en rucola
Salami, jong belegen kaas, jalapeño’s en rode ui

DE
CAFETARIA

DE
BOLDER
CADEAUBON

DE
DINER
KAART

6,90
6,90
9,70
9,70

7,50
10,80
10,50
7,50

DE
PIZZA
KAART

VERKRIJGBAAR VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

VOORGERECHTEN

Stokbrood kruidenboter
Stokbrood deluxe
wit en meergranen stokbrood met hummus, kruidenboter en tonijnsalade

3,90
8,90

Huisgemaakte Indiase linzensoep
met zure room, meergranen stokbrood en roomboter

4,50

Voorgerecht salade / side salad geitenkaas
Voorgerecht salade / side salad forel
Voorgerecht salade / side salad van de dag
Groene salade - bijgerecht

6,90
6,90
vanaf 6,90
2,90

KINDERMENU - alle kindergerechten worden geserveerd met ranja en een verrassing!
Kinder-Bolderhap
7,50
de bolderhap, maar dan in kinderportie
Kindermenu
7,50
frites met een frikandel, kaassoufflé, kroket, kipnuggets, spareribs
of een lekkerbekje met appelmoes
Kindersalade met stokbrood en kruidenboter
7,50
salade met spekjes, appel, rozijnen en yoghurtdressing
Kinderpizza - de halve pizza wordt belegd met tomatensaus en kaas
Kinderpizza kaas
Kinderpizza salami
Kinderpizza ham
Kinderpizza tonijn
Kinderpizza Hawaï
Kinderpizza marshmallow
Kinderpizza ham, salami en champignons
Kinderpizza shoarma en knoflooksaus
Kinderpizza salami, ham en mozzarella
Kinderpizza ham, paprika, champignons en ui

HOOFDGERECHTEN

6,40
6,90
6,90
7,50
7,30
6,90
7,50
7,50
7,50
7,50

De Bolderhap, elke dag anders, maar elke dag
8,50
Kipsaté met pindasaus en kroepoek
11,50
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Kogelbiefstuk (200gr) met kruidenboter
17,90
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Curry vandaag - zie de borden voor de wisselende curry
11,90
geserveerd met rijst en salade
Vegetarische curry vandaag - zie de borden voor de wisselende vegetarische curry 11,90
geserveerd met rijst en salade
Wiener schnitzel
10,50
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Oosterse lemongrass runderstoof
13,50
geserveerd met rijst, aardappeltjes, frites of stokbrood met roomboter en salade
Huisbereide spareribs met knoflooksaus
14,50
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Vispotje uit de oven met verschillende vissoorten en mosselen
12,90
geserveerd met aardappeltjes, frites of stokbrood met roomboter en salade
Lekkerbekje met ravigotesaus
10,80
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Twee frikandellen / kaassoufflés of kroketten
7,50
geserveerd met aardappeltjes of frites en salade
Champignons in witte wijn gegratineerd met Gorgonzola
11,50
geserveerd met aardappeltjes, frites of stokbrood met roomboter en salade
Maaltijdsalade met geitenkaas, walnoten en een honing-tijmdressing
9,90
geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Maaltijdsalade met gerookte forel en een bieslook-citroendressing
9,90
geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Dagsalade - wisselende maaltijdsalade, zie de borden voor de salade van de dag vanaf 9,90
geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Thaise wokschotel
12,90
met noedels, kip, groenten, specerijen en kokosroom
Vegetarische Thaise wokschotel
12,90
met noedels, cashewnoten, groenten, specerijen en kokosroom

PIZZA’S

VERKRIJGBAAR VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

Margherita
7,90
tomatensaus en kaas
Funghi
8,40
tomatensaus, kaas en champignons
Vegetariana
10,20
tomatensaus, kaas, champignons, olijven, paprika en rode ui
Genovese
12,40
tomatensaus, kaas, mozzarella, tomaat, pesto en rucola
Bruschetta
12,40
tomatensaus, kaas, mozzarella, tomaat, olijven en rucola
Vegicanto
11,50
tomatensaus, kaas, champignons, olijven, paprika, rode ui, jalapeño en chili-knoflook olijfolie
Quattro formaggio
13,50
tomatensaus, kaas, gorgonzola, mozzarella en brie
Salami
8,90
tomatensaus, kaas en salami
Diavola
9,20
tomatensaus, kaas, salami en chili-knoflook olijfolie
Picanto
11,50
tomatensaus, kaas, salami, chorizo, paprika, jalapeño en chili-knoflook olijfolie
Mista
10,20
tomatensaus, kaas, ham, salami en champignons
Quattro stagioni
12,20
tomatensaus, kaas, ham, salami, ansjovis, champignons en olijven
Carbonara
11,90
tomatensaus, kaas, ham, salami, spek, chorizo en rode ui
Ambrosio
11,90
tomatensaus, kaas, brie, ham, salami en rucola
Prosciutto
8,90
tomatensaus, kaas en ham
Hawaï
9,70
tomatensaus, kaas, ham en ananas
Capricciosa
12,50
tomatensaus, kaas, mozzarella, tomaat, ham en champignons
La flora
11,40
tomatensaus, kaas, mozzarella, ham en salami
Parma
12,20
tomatensaus, kaas, ham, tomaat, rucola en grana padano
Pizza Bouma
10,50
tomatensaus, kaas, ham, paprika, champignons en rode ui
Formaggio di capra
12,90
tomatensaus, kaas, geitenkaas, spek en rucola
Faro		
9,70
tomatensaus, kaas, spek, jalapeño en chili-knoflook olijfolie
Tricolore
12,40
tomatensaus, kaas, mozzarella, spek, pesto en rucola
Di marco
11,50
tomatensaus, kaas, gorgonzola, spek en rode ui
Pizza ‘De Bolder’
11,90
tomatensaus, kaas, shoarma, champignons, paprika en knoflooksaus
Alliana
12,90
tomatensaus, kaas, salami, tonijn, ansjovis, champignons en chili-knoflook olijfolie
Pizzaiolo
12,90
tomatensaus, kaas, gorgonzola, salami, ansjovis, rode ui, jalapeño en chili-knoflook olijfolie
Puttanesca
13,50
tomatensaus, kaas, tonijn, ansjovis, tomaat, rode ui, kappertjes, olijven en knoflook
El tonno
11,20
tomatensaus, kaas, tonijn, paprika en rode ui
Napoletana
13,40
tomatensaus, kaas, mozzarella, tomaat, ansjovis, kappertjes, olijven en grana padano

DE
OPTREDEN
LIJST
JULI

Za 07 The Beatles Sessions
		 fab four-tribute met o.a. klaas zijlstra
Za 14 Kroonenberg, Linnemann en van der Zalm
		 mix van folk en europees getinte americana
Di 17 Cousin Hatfield
		 country en western in een nieuw jasje
Wo 18 Joris Lutz en Mike Boddé
		 over muziek en andere randzaken
wo 18 Blaas Of Glory
		 hardrock- harmonie-looporkest bij De Bolder
Do 19 Roots Rising
		 feestmix van reggae, ska, hiphop en latin
Za 21 Abba-tribute
		 de allergrootste hits van de zweedse superband
Ma 23 t/m za 28/7 - Stortemelk Theaterweek
		 jaarlijkse toptheaterzesdaagse
Ma 23 	en di 24 - Shanti Straub, Jeroen Mesker en Djuna Couvee
		 daar door - voorstelling op locatie
Ma 23 Eva Crutzen
		 opslaan als - cabaret
Di 24	Nachtgasten - loeispannend improvisatietheater
		 met o.a. koen wouterse en niek van der horst
Wo 25 	en do 26 - Remco Sietsema en Thijs Steenkamp
		 maxtak met ‘pikefel’ - jeugdvoorstelling 5+
Wo 25 	en do 26 - Shanti Straub en Jeroen Mesker
		 stick in a field - voorstelling op locatie
Wo 25 Yorick Zwart
		 don’t shoot the pianoplayer - monoloog
Wo 25 Live Karaoke
		 mét band dus
Do 26	De stokerij met o.a. Rutger Kroon en Margje Wittermans
		 harold pinter’s bedrog - toneel
Vr 27	Geert Lageveen en Leopold Witte
		 orkater - 237 redenen om door te gaan - toneel
Za 28 Richard Groenendijk
		 om alles! - cabaret
Zo 29 The Bluebirds
		 driestemmige americana en country
Di 31 Michelle David en The Gospel Sessions
		 ongeëevenaarde gospelsensatie

AUGUSTUS

Do 02 Douwe Bob & band + voorprogramma Micah
		 lekkere countrypop meets rock en roll
Za 04 Max Meser
		 bluesy en folky sixtiespop
Di 07 Johan
		 iconische nederlandse popband
Do 09 Tim Knol + voorprogramma Voltage
		 warme en melodieuze sixtiespop
Za 11 Funkanizers
		 cross-over van funk, rock, soul en dance
Zo 12 Casanova’s@halve marathon
		 na de prijsuitreiking op het Bolder-terras
Zo 12 dj Dab
		 dansen na het hardlopen tot in de late uurtjes
Di 14	Sven Hammond + voorprogramma Maaris
		 soul & blues en meer rock dan voorheen
Do 16 Memphis Maniacs
		 live mash-up madness
Za 18	Evil Empire Orchestra en Son Mieux - dubbelconcert
		 garagefunk en elektro
Zo 19	Lunchconcert Josee Koning en Batida
		 braziliaanse muziek en lennaert nijgh-klassiekers
Zo 19 Poetry & Songs
		 stortemelk ontmoet poetry international
Di 21 New Cool Collective
		 hippe jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo
Do 23 Tangarine en band
		 fijnste folkduo van nederland
Za 25 Los Paja Brava
		 gepeperde mix van cumbia, rock, ska en surf
Wo 29 Gruppo Sportivo
		 legendarisch en beter dan ooit

DE
DRANKEN
KAART
FRISDRANK

Cola		
Cola light
Sinas
7Up		
Cassis
Rivella
Bitter Lemon
Tonic
Ginger Ale
Saru Soda - Vlier Bloesem
Saru Soda - Ginger Lime
Ice Tea
Ice Tea Green
Fristi
Chocomel
Red Bull
Ranja

WATER

0.5L Karaf plat leidingwater
met verse munt & citroen
1.0L Karaf plat leidingwater
met verse munt & citroen
0.5L Karaf bruisend leidingwater
met verse munt & citroen
1.0L Karaf bruisend leidingwater
met verse munt & citroen
Sourcy Rood
Sourcy Blauw
Sourcy Rood 1.0L fles
Sourcy Blauw 1.0L fles

DE
BIER
KAART
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
1,00

1,75
2,50
1,75
2,50
2,00
2,00
4,50
4,50

VRUCHTENDRANK

Jus D’Orange
2,30
Appelsap
2,30
Dubbelfrisss Framboos & Cranberry 2,50

WARME DRANK

Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele Espresso
Thee
Verse Muntthee
Warme Chocomelk
Warme Chocomelk met slagroom
Vlielander Chocomelk met slagroom
Rum Chocomelk met slagroom

SPECIALE KOFFIE
Irish Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Vlielander Koffie
Dokkumer Koffie

BINNENLANDS
GEDISTILLEERD

Ketel 1 Jonge Jenever
Rutte Oude Jenever
Coebergh
Vlielander Kruidenbitter
Sonnema Berenburg
Weduwe Joustra Beerenburg
Berentzen Apfelkorn
Hoppe Vieux

BUITENLANDS
GEDISTILLEERD

Absinthe Berger Vert & Vif
Bacardi Blanca
Havana Club Especial
Gordon’s Gin
Tanqueray Gin Ten
Jägermeister
Malibu
Jose Cuervo Tequila
Sobieski Vodka

6,50
6,60
6,60
5,00
5,00

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

4,00
3,70
4,20
3,70
4,90
3,70
3,70
3,80
3,70

		

WHISKY

VAT 69
Famous Grouse
Four Roses
Southern Comfort
Jameson
Johnny Walker Black Label
Jack Daniel’s
Laphroaig Single Malt 10 years
Sheep Dip Islay Malt
Balvenie Double Wood 12 Years
Nikka Coffey Grain
Redbreast 12 years

COGNAC
2,10
2,50
2,50
3,00
2,10
3,50
2,10
3,00
2,50
3,00
5,00
5,00

BIEREN VAN DE TAP

Joseph Guy
Château de Beaulon 12 years
Calvados

3,00
3,80
3,80
3,90
3,90
4,70
4,70
5,30
5,60
6,50
6,90
6,90

3,90
6,40
3,90

		

LIKEUR

Amaretto
Baileys
Café Marakesh
Cointreau
Dom Benedictine
Drambuie
Frangelico
Galliano
Grand Marnier
Kahlua
Licor 43
Licor 43 Orochata
Pernod
Sambuca
Struner
Tia maria
Wad(t)je

3,80
3,80
2,50
4,00
4,00
4,00
3,00
3,80
4,00
3,80
4,00
4,00
3,80
3,80
3,00
3,80
2,50

Heineken - pils - 25cl
Erdinger - licht troebele frisse weizen - 30cl
Erdinger - licht troebele frisse weizen - 50cl
Wieckse Witte - fris witbier met tonen van citrus en koriander - 25cl
Palm - amberkleurig, zacht, fruitig en licht bitter - 25cl
Affligem Blond - zacht hoppig met een frisse afdronk - 30cl
Jopen Mooie Nel - ipa sterk hoppig met fruitige aroma’s & bitterheid - 25cl

BIEREN OP FLES

Corona - no.1 Bier uit Mexico - 33cl
Vedett Blond - hoppig, premium pils - 33cl

WEIZEN - WITBIER

Sint Bernardus Wit - ongefilterd met toetsen van citrus en koriander - 33cl
Vedett Extra White - fris en fruitig met een vleugje citrus - 33cl
Texels Skuumkoppel - donkere weizen, ongefilterd, fris en fruitig - 30c
IJwit - stevig witbier, licht troebel, vol, zacht, fruitig & kruidig - 33cl

BLOND - TRIPEL

Brouwdok Slim Simmer - 33cl
session blond, fris, fruitig en licht bitter
Schelde Strandgaper - 33cl
volle smaak, met zoete aroma’s & fris bittere afdronk
Schelde Lamme Goedzak - 33cl
zachte, volle smaak met zoete, karamelachtige, fijnbittere componenten
Duvel - 33cl
licht zoet, met fruitige tonen van appel en sinaasappel
Sint Bernardus Tripel - 33cl
abdijbier, fruitig, zacht, vol, lichtbitter en matig zoet, met een lange afdronk
Chimay Tripel - 33cl
ronde, zachte, hopbittere afdronk met fruitige toets van druiven en rijpe appels
Affligem Tripel - 30cl
abdijbier, stevige body met fris fruitige zoete aroma’s
Brouwdok Vlaams Paard - 33cl
kruidige tripel, fruitig en licht bitter

DUBBEL - DONKER

Affligem Dubbel - 30cl
bruin met een milde, licht kruidige zachte afdronk
Brouwdok Dokwerker - 33cl
baltic porter, donker, licht zoet, moutig met tonen van koffie & cacao
Sint Bernardus Abt 12 - 33cl
donkere quadrupel, complexe, kruidige en fruitige smaak
De Molen Hamer & Sikkel - 33cl
porter, donker, rokerig, kruidig & bitter met tonen van koffie & chocola

ALE - I.P.A.

Brand Session I.P.A. - 30cl
fruitig en bloemige lichte ipa met een zachte bitterheid
Brouwdok Ús Ale - 33cl
american pale ale, amberkleurig, vol moutig & hoppig, licht bitter
De Molen Op & Top - 33cl
blonde amerikaanse bitter, goudkleurig, verfrissend, hoppig met tonen van citrus
De Molen Hop & Liefde - 33cl
amberkleurige ipa, citra hop, verfrissend en bitter
De Molen Vuur & Vlam - 33cl
amberkleurige ipa, veel hop, rokerig, kruidige citrus en bitter
Orval Trappist - 33cl
goudkleurig, complex, hoppig, verfrissend met fruitige tonen

FRUITBIEREN

Wieckse Rosé - zacht fruitig rosé bier - 25cl
Amstel Radler - mix van bier en citroenwater - 30cl

ALCOHOLVRIJE BIEREN

NIX18

Heineken - alcoholvrije pilsener - 30cl
Amstel Radler 0,0 - alcoholvrije mix van bier en citroenwater - 30cl
Erdinger Alkohol Frei - alcoholvrije weizen - 50cl
Bavaria Wit 0,0 - alcoholvrij witbier - 30cl

5.0%
5.3%
5.3%
5.0%
5.2%
6.8%
6.5%

2,50
4,00
6,40
3,80
3,40
4,70
4,70

4.5% 4,50
5.2% 3,90
5,5%
4.7%
6.0%
6.5%

3,50
3,90
4,00
4,80

DE
WIJN
KAART

HUISJES
KAMPEREN
HUURTENTEN

BIOLOGISCHE HUISWIJN

KAMPEERTERREIN STORTEMELK

De Airén Sauvignon Blanc - droog wit
Deze wijn is gemaakt van de druiven Airén, Sauvignon Blanc en Verdejo. Het resultaat is een
schitterende lichtgele witte wijn met een heerlijke rijp en fruitige smaak. Deze wijn past goed
bij geitenkaas, salades, tapas en zeevruchten.

BOSHUISJES VAN STORTEMELK

The Green Wine Company heeft als doel om samen met zijn gepassioneerde wijnboeren
duurzame wijnen uit een uitgebalanceerd ecosysteem in de wijngaarden te creëren.
Tussen de wijnranken groeien bloemen en kruiden, vliegen lieveheersbeestjes en zoemen
de bijen. De biologische wijnboer geeft graag de natuur de ruimte. Het levert gezonde
wijnranken op die diep wortelen en het beste uit de grond halen.

Tempranillo - rosé
Deze wijn is gemaakt van de karaktervolle Tempranillo druif. Het resultaat is een frisse, fruitige
en zeer aangename rosé wijn. Dit is een ontzettend mooie terraswijn of om te drinken bij lichte
salades, tapas en pasta’s.

4.2% 4,50
6.2% 4,30

		

glas

0,5l. karaf

1l. karaf

7.0% 4,30
8.5% 4,80

Temperanillo - rood
Temperanillo - rosé
Airen Sauvignon Blanc - droog wit

3,60
3,60
3,60

12,00
12,00
12,00

22,50
22,50
22,50

8.0% 4,20

		

glas

0,5l karaf

fles

8.0% 4,50

Johann Burg - zoet wit

3,60

12,00

22,50

8.0% 5,20

6.8% 4,20
8.5% 5,50
10.0% 4,90
5.2% 5,50

3.5% 4,00
5.2% 4,80
4.5% 4,80
4.8% 4,90
6.2% 5,50
6.2% 4,90

4.0% 3,30
2.0% 3,00
0.0%
0.0%
0.5%
0.0%

2,80
2,80
4,00
2,80

FLESWIJNEN

Pavillac - Chardonnay - droog wit
Volle Franse chardonnay , met in zijn geur hinten van tropische fruit, appel en gele pruimen.
De smaak van deze Pavillac Chardonnay heeft een mooie dikke structuur, veel rijp tropisch fruit
en een lange zachte afdronk.
Marchese Della Torre - Pinot Grigio - droog wit
Frisse, droge en fruitige witte wijn van het Italiaanse eiland Sicilië. In de geur en smaak tonen
van peer, perzik en wat venkel. Een wijn met een stevige body en een volle lange afdronk.
Past goed bij vis, pasta’s, verse kazen en wit vlees.
Pavillac - Merlot - rood
Volronde zachte Franse rode wijn van de Merlot druif, met aroma’s van zwarte kers, bessen
en bramen. Ideaal bij rood vlees, grillgerechten en kaas.

Tussen de duinen van de Vlielandse Ankerplaats en maar een steenworp verwijderd
van bos en strand, staan de nostalgisch ogende, rietgedekte duinhuisjes van
Stortemelk. Deze fraaie twee-onder-een-kaphuisjes bieden elk ruimte aan 4 volwassen
personen, maar dankzij een verbindingsdeur zijn ze in een handomdraai geschikt voor een
groter gezelschap van maximaal 8 personen. De sfeervolle inrichting en luxe voorzieningen
als vloerverwarming en een compleet uitgeruste keuken maken deze vakantiestek ideaal
voor ieder jaargetijde.

HUURTENTEN VAN STORTEMELK

Op het gezinskamp van Stortemelk staan gerieflijke De Waard-huurtenten,
voor diegenen die gemakkelijk en toch comfortabel willen kamperen. Naast de fraaie
4-persoons Velduil is er de Vergrote Zilvermeeuw, de Tunneltent en de Pyramidetent, alle
ruim geschikt voor 4 en maximaal 6 personen. Deze tenten zijn compleet ingericht met
bed of matras, keukentje en met gas en elektra. Stortemelk heeft op het gezinskamp ook
enkele eenvoudig ingerichte huurtenten, type Bosuil, voor 4 personen en op het jongerenkamp de Jan van Gent, ook voor 4 personen.

HUIF- EN SAFARITENTEN

In het duingebied van Stortemelk staan de speciaal voor dit kampeerterrein
ontworpen huiftenten - sfeervolle 4-persoons tenthuizen - en de comfortabele
4-persoons Cabanon Classic 500 safaritenten. De huiftent heeft een ruim woongedeelte met openslaande deuren naar een breed terras en een open keuken met gas en
elektra. De twee slaapcabines zijn voorzien van in totaal twee een- persoonsbedden
en een stapelbed en voldoende bergruimte voor bagage. De safaritenten zijn voorzien
van een ruime wooncabine met keukenblok, die opent naar een overdekt houten terras.
Deze tenten hebben twee slaapcabines met elk twee eenpersoonsbedden.
Naast de Bolder-duinovergang op Kampeerterrein Stortemelk, in een grote duinpan
langs de Noordzeeduinen, staan onze vier Back To Basic-tenthuisjes voor groepen
van 20 personen. De tenten zijn elk voorzien van licht, een elektra-aansluiting en een
grote houten picknick-tafel met banken. Vlakbij het Back To Basic-terrein staat een
modern toiletgebouw.

		

glas

0,5l karaf

fles

Pavillac - Chardonnay - droog wit
Marchese Della Torre - Pinot Grigio - droog wit
Pavillac - Merlot - rood
Carnivor - Cabernet Sauvignon - rood

4,00
4,50
4,00
-

13,00
16,00
13,00
-

19,50
22,00
19,50
24,50

Tawny Port
Sherry - droog & medium
Pedro Ximénez
Martini Bianco
Martini Rosso
Campari

Prachtige houten, 4-persoons vakantiehuisjes. Verscholen in het bos langs
kampeerterrein Stortemelk en vlakbij het Vlielandse Noordzeestrand. Deze specifiek
voor dit bos ontworpen en sfeervol ingerichte vakantiehuisjes - in vier unieke ontwerpen zijn zeer comfortabel en geschikt voor de verhuur gedurende het hele jaar. Alle modellen
hebben een ruim terras dat voorzien is van een stoere tafel met banken. Onze boshuisjes
zijn duurzaam gebouwd en worden verwarmd door middel van een pelletkachel.

BACK TO BASIC-TENTHUISJES

Carnivor - Cabernet Sauvignon - rood
Een bijna inktzwarte wijn die groots en gedurfd van smaak is. De wijn heeft aroma’s van donker
fruit, bessen, koffie, mokka en getoast eiken, dit alles omringd door een herkenbare souplesse
en zijdezachte afdronk.

VERSTERKTE WIJNEN

Een camping waar men nog echt kampeert in tenten. Dicht bij de elementen, in een
natuurlijk duingebied, slechts een duinenrij verwijderd van het Noordzeestrand en
rondom alleen maar weidse luchten. Waar altijd een frisse zeebries staat, waar jong
en oud onvergetelijke vakanties beleven en waar je niet hoeft uit te leggen waarom
het alweer de zoveelste keer is dat je er komt. Alles is mogelijk op Stortemelk: van
kort kamperen op een vrije plaats tot seizoenplaatsen op een plekje naar keuze of vast
bij een paaltje, en met of zonder elektra. Wij zijn geopend van 1 april tot 1 oktober.

DUINHUISJES VAN STORTEMELK

Tempranillo - rood
Deze wijn is gemaakt van de karaktervolle Tempranillo druif. Het resultaat is een robijnrode,
uitgebalanceerde wijn met rijp bosfruit en kruiden. Deze wijn is heerlijk bij biologische kazen,
tapas, rijstschotels en vleesgerechten.

9.0% 4,50

DE
MENU
KAART

3,60
3,60
3,90
3,00
3,00
3,60

RETRO FESTIVAL-TENTJE APOLLO

U kunt bij ons lunchen, borrelen en dineren. Wij vragen u vriendelijk om zelf
uw drankjes te bestellen aan de bar, wij nemen geen bestellingen op aan tafel.

Sinds dit jaar te huur tijdens het festival Into The Great Wide Open, deze 2-persoons
tentjes, gemaakt door De Waard, een nieuwe versie van de Apollo uit - naar de
raket-shuttle van de Apollo 8. Wanneer je dit leuke shuttle-tentje huurt, kun je via
de Stortemelk-receptie een pakketje met twee luchtbedden en twee slaapzakken kopen
voor € 70,00.

Maaltijden en hapjes kunt u, met vermelding van uw tafelnummer, bestellen
én afrekenen aan het buffet. Wij serveren uw bestelling vervolgens aan tafel uit.

ZWEMBAD FLIDUNEN

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Alle gasten van kampeerterrein Stortemelk, onze huurtenten en bos- & duinhuisjes
hebben tijdens hun verblijf gratis toegang tot zwembad Flidunen.

Via info@stortemelk.nl kunt u een kinderbedje en/of -stoel huren.

VOOR MEER INFORMATIE EN RESERVEREN - STORTEMELK.NL

Wij zijn geopend van 10.00 tot 01.00 uur. De keuken is gesloten tussen 16.30 en
17.00 uur in verband met de voorbereiding van uw diner.

www.stortemelk.nl
KampeerterreinStortemelk
DeBolderStortemelk
@stortemelk

