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Ontbijt, koffie, lunch, borrel & diner, tot snel!
365 dagen geopend vanaf 10.oo uur Heerlijk groot terras!
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P
ils wordt ook wel “Pilsener” genoemd 

en is het meest gedronken biertje in 

Nederland. Pils wordt door de meeste 

mensen ook wel bier genoemd waardoor er 

verwarring ontstaat. Veel mensen denken 

namelijk dat bier en pils hetzelfde zijn. Dat 

is dus niet zo! Naast pils zijn er nog heel veel 

andere biersoorten, maar pils is eigenlijk de 

Rolls Royce onder de biersoorten. Pils werd 

voor het eerst gebrouwen in het Tsjechische 

stadje Pilzen en heeft hier zijn naam aan te 

danken.

Pils is een licht bier, bevat ongeveer 5% 
alcohol. In Ierland en Engeland heet het 
Lager met ongeveer 4% alcohol. Pils ken-
merkt zich vooral door: helderheid een 
goudgele kleur, witte schuimkraag en licht 
bittere smaak. Het is levendig van smaak 
en niet zwaar. Pils wordt gemaakt van gerst 
(ontkiemd en daarna gedroogd, ook wel 
mouten genoemd en heet dan gerstemout), 
hop, water en gist en soms suiker en onge-
moute granen (zoals gerst en maïs). 

Pils is “lager” bier. Dat betekent dat het bier 
wordt vergist bij lage temperaturen, tussen 
de 12 en 17 graden Celsius. Na de vergis-
ting wordt het bier gedurende 2 a 3 weken 
gelagerd op ongeveer nul graden, waarbij 
het gist naar de bodem van de kuip zinkt. 
Het bier wordt ongeveer 4 weken gerijpt 
terwijl het opgeslagen is in koude ruimten. 
De mout kan bij deze manier van brouwen 
beheerst worden gedroogd, waardoor deze 
licht van kleur blijft. Hierdoor heeft pils een 

licht- tot goudgele kleur. Bovendien is de 
pils op deze manier écht uitgerijpt en sta-
biel in kwaliteit, dit in tegenstelling tot alle 
biersoorten die dus geen pils mogen heten.

In Nederland is bier/pils altijd populair 
geweest, maar de laatste jaren is de groei 
in allerlei speciaal bieren enorm. Er zijn er 
inmiddels honderden kleine tot zeer kleine 
“speciaalbier” brouwerijen in Nederland, 
dit komt omdat “gewoon” bier brouwen 
eigenlijk vrij eenvoudig is. Pils brouwen is 
Champions League en onmogelijk om thuis 
te maken, het is licht en heel helder en is 
gevoelig voor allerlei vormen van infecties 
en lucht oxidatie. Deze markt wordt dan 
ook beheerst door een 5-tal grote brouwe-
rijen. 80% van de verkopen van al het bier 
in Nederland is pils. 

De Princen Brouwerij is sinds 2014 een 
nieuwe speler op de pils markt. Dit is heel 
bijzonder omdat er na de tweede wereld-
oorlog geen enkele pils brouwerij bijgeko-
men is. Wij zijn er trots op U Princen Bier 
te mogen schenken.

A
ls einer der Eigentümer der Princen-

brauerei bei Halfweg (Haarlem) dieses 

leerstehende Gebäude kaufte um daraus 

ein gemütliches und qualitatives Restaurant 

zu machen, brauchte er nicht lange über den 

Namen nachzudenken. Es wurde “De Princen 

Keet” (Die Prinzen Hütte) und ist seit 2015 ein 

Begriff im Kopf von Nord-Holland. Wussten 

Sie, dass Pils immer Bier ist, aber Bier nicht 

immer Pils? Das Pils ist die Biersorte und Bier 

ist der Oberbegriff aller Biersorten. 

Das Pils wird auch “das Pilsner” genannt 
und ist das meist getrunkene Bier in Hol-
land. Das Pils wird durch die meisten Leute 
auch Bier genannt, wodurch Verwirrung 
entsteht. Viele Leute denken, dass Bier und 
Pils dasselbe ist. Das stimmt aber nicht! 
Neben dem Pils gibt es noch viele andere 
Biersorten, aber das Pils ist der Rolls Royce 
unter den Biersorten. Das Pils wurde zum 
ersten Mal in dem Tschechischen Städtchen 
Pilsen gebraut und danach benannt. 

Das Pils ist ein leichtes Bier und besitzt 
ungefähr einen Alkoholgehalt von 5%. In 
Irland und England heißt es Lager und 
besitzt ungefähr einen Alkoholgehalt von 
4%. Pils zeichnet sich vor allem aus durch: 
seine helle bis goldene Farbe, weiße Schaum-
krone und den leicht bitteren Geschmack. 
Es ist lebendig im Geschmack und nicht zu 
schwer. Pils wird aus Gerste (gekeimt und 
dann getrocknet (auch als Mälzen bekannt) 
und dann Gerstenmalz genannt), Hopfen, 
Wasser und Hefe, manchmal Zucker und 
nicht gemälztem Getreide (sowie Gerste 
und Mais), hergestellt. 

Pils ist ein Lagerpils. Das bedeutet, dass das 
Bier bei niedrigen Temperaturen, zwischen 
12 und 17 Grad Celsius, fermentiert wird. 
Nach der Fermentation wird das Bier bei 
etwa null Grad für 2 bis 3 Wochen gelagert, 
wobei die Hefe an den Boden der Wanne 
sinkt. Das Bier wird, in Kühlräumen gela-
gert, ca. 4 Wochen gereift. Das getrocknete 

Malz kann durch dieses Verfahren des 
Brauens kontrolliert getrocknet werden, so 
dass es seine helle Farbe behält. Hierdurch 
hat das Pils seine helle bis goldene Farbe. 
Darüber hinaus bekommt das Pils hier-
durch seine Reife und behält seine Qualität, 
dies im Gegensatz zu allen anderen Biers-
orten, die sich nicht als Pils bezeichnen 
dürfen. 

In Holland war Bier/Pils schon immer 
populär, aber in den letzten Jahren ist 
der Wachstum von speziellen Biersorten 
enorm. Es sind mittlerweile hunderte kleine 
bis sehr kleine Brauereien in Holland, die 
spezielle Biersorten herstellen. Ursache ist, 
dass „normales“ Bier sehr einfach herzus-

tellen ist. Pils brauen jedoch ist die Champi-
ons League. Es ist unmöglich, dies zu Hause 
zu machen, da es leicht und hell und sehr 
anfällig für alle Arten von Infektionen und 
Luft (Oxidation) ist. Dieser Markt wird nur 
von 5 große Brauereien dominiert. 80% 
Umsatz des Bierverkaufes in Holland ist 
Pils.

De Princen Brouwerij spielt seit 2014 auf 
dem Pilsmarkt mit. Das ist etwas ganz 
Besonderes, weil nach dem Zweiten Welt-
krieg keine zusätzliche Brauerei geöffnet 
wurde. Wir sind stolz, Ihnen Princen Bier 
auszuschenken. 

Met trots schenken wij

Toen één van de eigenaren van De Princenbrouwerij bij Halfweg (Haarlem) dit leegstaande pand in Groote Keeten 
kocht om er een om er een gezellig kwaliteits-restaurant te beginnen, hoefde hij niet lang na te denken over de naam. 

Het werd “De Princen Keet”, sinds 2015 een begrip in de Noordkop. En wist u dat pils altijd bier is, maar bier geen 
pils? Pils is namelijk een soort bier, en bier is de overkoepelende naam voor alle biersoorten.

'Princen staat voor 
topkwaliteit en wordt 

gebrouwen met 
alleen maar natuur-
lijke en hoogwaar-
dige grondstoffen. 
Toevoegingen zijn  

bij ons taboe!'

'Princen steht für Qualität und gebraut 
wird nur mit natürlichen und hochwertigen 

Zutaten. Zusatzstoffe sind bei uns Tabu!'
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W
e bestaan al meer dan 90 jaar op het gebied van Brandstoffen. Het begon allemaal met 

openhaardhout en kolen, daarna werd het petroleum en gassen. In onze winkel te Den 

Helder hebben wij een uitgebreid assortiment aan gasflessen en alles wat daarmee 

verband houdt. Van een kooktoestel voor op de camping tot een terrasverwarmer onder de 

veranda. Ook hebben we een assortiment aan camping artikelen als tentharingen, portable 

toiletvloeistoffen, Caravan reinigings-producten, Camping elektra en nog veel meer. 

Wij proberen ons te onderscheiden in ser-
vice en klantgerichtheid. Wij maken bij-
voorbeeld propaan gasslangen op maat met 
de gewenste koppelingen en daarbij probe-
ren wij zo goed mogelijk mee te denken om 
de perfecte oplossing te bieden. 

Sinds 4 jaar hebben wij ook een Barbecue 
shop in ons assortiment opgenomen waar-
door we nog meer de klanten kunnen voor-
zien van kwaliteitsproducten
Onze Barbecue shop is ontstaan door mijn 
eigen passie voor barbecueën. Wat is er nou 
lekkerder door een mooi stuk vlees op de 
grill met een mooie houtskoolsmaak. Daar 
gaat het vaak al mis…. Houtskool is houts-
kool en daar moet je het mee doen. Dat 
is een van de grootste misvattingen die er 
op barbecue gebied is. Houtskool is er in 
zoveel kwaliteiten en soorten en dat is zo 
belangrijk voor een mooie bereiding van 
het mooie vlees. 
Ook hierin kunnen wij de klanten perfect 
adviseren. Ons assortiment van barbecues 
bestaat uit 3 grote merken Kamado`s waar-
onder The Bastard, Kamado Joe en Green 
Egg. Zo hebben wij voor elke portemonnee 
wel een geschikte, hoge kwaliteit Kamado. 

Bakker Brandstoffen,  
een begrip in de regio Den Helder en omstreken

De hierbij behorende accessoires zijn in de shop ook in ruime mate aanwezig. Denk aan 
gietijzeren pannen, tangen, messen, thermometer, rookhout, barbecue-rubs en nog veel 
meer mooie producten om de beleving van het BBQ`en te vergroten.
Kortom, voor advies op maat betreffende verplaatsbare bijverwarming, barbecues, terras-
verwarming en propaangas apparatuur bent u bij Bakker Brandstoffen en Bakker Barbecue 
aan het juiste adres. Kom eens langs in onze winkel en laat u adviseren. 

V
arkensvlees van Gilles het Heyde 

Hoeve varkensvlees dit is van uitste-

kende kwaliteit.De varkens zijn van 

het Duroc-ras. Duroc varkens hebben mooi 

gemarmerd vlees wat zorgt voor niet alleen 

mals- en sappigheid, maar ook een volle pure 

smaak. Het Heyde Hoeve varken is in 2012 ver-

kozen tot “Beste Varken van Nederland”, op 

smaak en duurzaamheid! Dat wordt genieten 

van varkensvlees met de smaak van vrüger!

Rundvlees van Gilles, goed vlees begint bij 
een goed leven. Oftewel: het begin bij de 
boer. We vinden het niet meer dan normaal 
dat de hele keten met respect en aandacht 
voor het dier omgaat. Daarom hebben wij 
zelf de keten in de hand. 

Gilles staat voor kwaliteit, 
daarom kiest ook de Princenkeet voor Gilles

Wij selecteren elk rund in nauw contact 
met de boer, slachten op eigen locatie en 
weten precies wat er gebeurt in elke schakel. 
Daarom kunnen wij een goed stuk vlees 
garanderen!

Worst en vleeswaren van Gilles
Onze worstmakers verstaan de kunst van 
worst maken. Alle producten worden 
gemaakt volgens authentieke receptuur 
van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. 
Veel op eigen receptuur van de klant, maar 
daarnaast ook zeker een zeer sterk en breed 
assortiment

De worstmakerij is FSSC 22000 gecertifi-
ceerd, daar zijn wij trots op! Proef en ervaar 
onze worstmakerij.

Kijk op onze vernieuwde website: www.vangilles.nl
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in mijn favoriete restaurant  
de Princen Keet

U kunt bij ons niet alleen heerlijk 
ontbijten, lunchen en dineren, maar 
De Princen Keet is ook dé uitgelezen 
plek voor een prachtig feest, mooie 
bruiloft, bedrijfsuitje of  
teambuilding.

Wij leveren maatwerk en kijken vooral 
naar úw wensen, of het nu een diner, 
buffet, BBQ of walking dinner is, het kan 
allemaal. Zo werken we bijvoorbeeld in-
tensief samen met 'Lekkeruitwaaien.nl'.

Lekkeruitwaaien in combinatie 
met Lekker eten
Genieten van het prachtige  
strand van Groote Keeten?  
Dat kan ook actief!
Leer Blokarten/Strandzeilen in zeer korte 
tijd. De ervaren instructeur van lekkeruit-
waaien.nl legt u alles eenvoudig uit, zodat 
u heerlijk kunt racen langs de vloedlijn. 
Blokarten kunt u het hele jaar door. We 
zijn wel afhankelijk van het getij. Dat wil 
zeggen dat we alleen kunnen blokarten 

bij laag water. Dit kunnen we a.d.h.v. de 
getijde-tabel inplannen.

Lekkeruitwaaien.nl
Telefoon: + 31 (0) 622 970 797

MEER OVER LEKKERUITWAAIEN.NL
Naast Blokarten organiseren zij nog veel 
meer leuke activiteiten voor groepen tot 
maximaal 50 personen. Kortom stel je ei-
gen uitje samen en combineer dit met een 
heerlijke lunch, diner of koffie met gebak 
bij De Princen Keet.

ONDERDELEN:
AKTIE + WIND
Blokarten, vliegeren
AKTIE + ZAND
Volleyballen, Frisbee-game  
en nieuw Bubbelbal

Regelmatig rijden we voor een week-
end naar deze prachtige omgeving.
Geïnspireerd door het strand en de 
Noordzee heb ik een aantal  
schilderijen gemaakt.

In de mixed media schilderijen heb ik 
schelpen, zeesterren, drijfhout  
en touw verwerkt.  
Eigenlijk alles wat ik tegenkom tijdens 
de strandwandelingen.

Gastvrij
& veelzijdig
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Dé zomertip!

7 dagen in de week 
365 dagen per jaar

Mits de weersomstandig-
heden goed zijn.

De plek waar je ongedwongen kunt genieten.

vanaf 18 jaar

Mijn naam is Carla Reekers.
Schilderen is mijn hobby sinds 2006, 

mijn werk is kleurrijk en vrolijk.

Koffie 
Koffie 2,50
Espresso 2,60
Dubbele espresso 3,80
Cappuccino 2,80
Koffie verkeerd 2,90
Latte macchiato 2,90
Koffie van de maand*  vanaf  3,50
Irish coffee 6,90
French coffee 6,90
Italian coffee 6,90
Spanish coffee 6,90

Alle bovenstaande koffie variëteiten 
zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar.

*vraag het onze bediening 

Thee van Tea Amo  
(Wij houden van thee) 2,90
Heerlijke verse thee, maak uw eigen 
keuze uit ons gevarieerde assortiment. 
Verse muntthee 3,80
 

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk 3,00
 met slagroom 3,50

Koude dranken 
Melk (halfvol) 2,50
Chocomel 3,00
Fristi 3,00
Appelsap 2,90
Verse jus d’orange 3,90

Ice Tea Green (non-sparkling) 2,90
Ice Tea (sparkling) 2,90
Sourcy blauw 0,20/0,75 2,50/5,90
Sourcy rood 0,20/0,75 2,50/5,90
Coca Cola 2,50
Coca Cola Zero 2,50
7-up 2,50
Cassis 2,50
Rivella 2,50
Sinas 2,50
Bitter lemon 2,50
Tonic 2,50

Bier van het vat 
Princen bier 0,25 2,40
Princen bier 0,30 2,70
Princen bier 0,50 4,70
Texels Skuumkoppe 0,30 3,90
Texels Skuumkoppe 0,50 5,10
Seizoensbier 4,00

Bier geflest 
Westmalle Dubbel 4,90
Westmalle Triple 4,90
Rosé bier 3,60
Amstel Radler 0,0% 3,70
Amstel Radler 2,0% 3,70
Amstel Malt 3,70

P.S.V. 
Martini Bianco 3,80
Port rood/wit 3,80
Sherry droog 3,80
Sherry medium 3,80

Binnenlands 
Jonge jenever 3,80
Oude jenever 3,80
Jägermeister 3,80
Vieux 3,80
Juttertje 3,80

Whisky & Cognac  
Johnny Walker Red Label 4,80
Johnny Walker Black Label 5,80
Glenfiddich Single Malt 5,40
Glenlivet 5,40
Talisker 5,80
Dalwhinnie 5,80
Cognac Joseph Guy 4,90

Wijnen 
Huiswijn wit, rood en rosé 
Per glas 4,50
Per fles 23,00

Voor bijzondere wijnen,
vraag naar onze wijnkaart.

Bubbels  
Prosecco fles 23,80
Prosecco piccolo 7,40

Likeur 
Tia Maria 4,30
Amaretto 4,30
Licor 43 4,30
Baileys 4,30
Cointreau 4,30
Grand Marnier 4,30
Sambuca 4,30

Buitenlands 
Rum Bacardi 4,50
Rum Bacardi Oakheart 4,50
Rum Havana Club 7 Years 5,50
Gin Bombay Sapphire 5,00
Tequila 5,00
Vodka 4,50
Malibu 4,00
Campari 4,00

Tea Amo

Appelgebak 3,30
Appelgebak met slagroom 3,80
Cheesecake 4,80
Brownie met gesuikerde noten 4,30

Vers Breekbrood 
Uit de oven geserveerd met 5,40 
kruidenboter en aioli. 

Bitterballen 6 stuks 5,20
Kaasstengels 12 stuks 9,30

Bittergarnituur 'De keet' 13,80
Bitterballen, mini kaassoufflé, 
vlammetjes, salami, met zalm en  
kaasblokjes. 

Breekbrood Deluxe 7,20
Uit de oven, geserveerd met kruiden-
boter, aioli, tapenade en serranoham.

Chickenwings 7,90
Nacho's 7,90
Uit de oven met gesmolten kaas en 
tomatensalsa. 

Luxe fingerfood 24,90 
(voor 2 personen)
Spare ribs, chickenwings, nacho’s,
tomatensoep, luxe brood en kaas.

FINGERFOOD

HUISGEMAAKT 
GEBAK

FINGERFOOD
Heerlijk voor       
      bij de borrel! 

In De Princen Keet verzorgen wij 
vanaf 2 personen een overheerlijke 
High Tea, (minimaal 24 uur van 
te voren reserveren).

Zin in iets 
anders?
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DRINKS

Ontbijt 13,50
Keuze uit vers wit of bruin brood, Geserveerd met ham, kaas, scrambled eggs, 
jam en boter. Yoghurt met vers fruit en verse jus d'orange.
Frühstück
Frisches Brot zur Wahl weiß oder dunkel. Serviert mit Schinken, Käse, Rührei, 
Marmelade und Butter. Joghurt mit frischem Obst und Frischer Orangensaft.

Heerlijk ontbijten kunt u bij ons van 10.00 tot 11.30 uur.
Von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr können Sie bei uns herrlich frühstücken.

welkom

Nieuwsgierig geworden naar deze en andere werken?
Voor prijzen en verdere info:

 Carla Reekers kleurrijke kunst in olie/acryl    reekerscarla@gmail.com

Groote Keeten, 11-05-2019

ONS PLEIN
Waar voorheen een grauwe massa steen
En tochtige wind om  
rechthoekige gebouwen heen
Maande, op weg naar strand,  
tot nog groter spoed 
Is nu een plek die ertoe doet.

Speelse paden, blonde duinen  
en hoopvolle dennenbomen
Is die droom dan tòch uitgekomen?

Strandgangers die schoenen legen
En zand van kinderbenen vegen
Bankjes die vragen om ijs etende mensen
Kijken en genieten zonder verdere wensen

Duin, de schakel tussen dorp en zee
Trekt het plein verbindend met zich mee

Terras aan het water
Eendengesnater
Borrelen tot zonsondergang 
Of later…

Dat het hebben van een ècht dorpsplein 
Zó fijn kan zijn…!

Een gedicht van...
Cobie Hartendorp ONTBIJT FRÜHSTÜCKFRÜHSTÜCKONTBIJT
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BREEKBROOD 
BROT 
Vers Breekbrood 5,40
Uit de oven met kruidenboter en aioli.
Frisches Brot
Aus dem Ofen mit Kräuterbutter 
und Aioli.

Vers Breekbrood Deluxe 7,20
Uit de oven met aioli, kruidenboter, 
tapenade en serranoham.
Frisches Brot Deluxe
Aus dem Ofen mit Kräuterbutter, Aioli, 
Tapenade und Serranoschinken.

SOEPEN SUPPEN
Geserveerd met landbrood  

en boter.
Serviert mit Brot und Butter.

Tomatensoep 6,50
Huisgemaakte tomatensoep  
met basilicumcrème.
Tomatensuppe
Hausgemachte Tomatensuppe  
mit Basilikumcrème.

Kerrie Crèmesoep  7,50
Met gember, taugé, bosui en gerookte 
kip.
Curry-Crèmesuppe
Mit frischem ingwer, Sojasprossen, 
Frühlingszwiebeln und  
geräuchertem Hähnchen.

Soep van de dag 6,90
Keuze van onze chef, vraag het  
onze bediening.
Tagessuppe
Whal unseres Küchenchefs. Fragen Sie 
unsere Bedienung.

VOORGERECHTEN 
VORSPEISEN
Carpaccio 11,90
Van Iers rund met pestomayonaise, 
Grana Padano, zongedroogde 
tomaatjes, pijnboompitten en rucola.
Carpaccio 
Vom Irischen Rind mit 
Pestomayonnaise, Grana Padano,
getrockneten Tomaten, Pinienkernen 
und Rucola.

Tricolori di fruit de mer  14,50
Tricolore pasta met mesclun, inktvis, 
mosselen, krabsticks, paprika, 
knoflook, pepers, bosuien, croutons en 
Parmazaanse kaas.
Tricolori di Fruit de Mer
Tricolore Nudeln mit verschiedenen 
Salatsorten, Tintenfisch,Muscheln, 
Krabbenstangen, Paprika, Chilischoten, 
Knoblauch, Fruhlingszwiebeln, 
Croutons und Parmesan.

Kipspies De Keet 19,50
Spies van kippendijen, uien, paprika, 
Bourgondische BBQ-saus, koolsalade 
en verse frites.
Hühnerpieß De Keet
Spieße mit Hähnchenschenkeln, 
Zwiebeln, Paprika, Burgunderfarbener 
BBQ-Sauce, Krautsalat und frischen 
Pommes.

Surf en Turf 48,50
Rundersteak met gamba’s en 
saus van gerookte sjalotten met 
aardappelgratin, voor 2 personen.
Surf en Turf
Rindersteak mit Gambas und Sauce 
von geräucherten Schalotten mit 
Kartoffelgratin, für 2 Personen.

Kogelbiefstuk 20,50
Met rode wijnsaus, diverse groente en 
verse frites.
Kugelsteak
Mit Rotweinsauce, verschiedenem 
Gemüse und frischen Pommes.

Kalfsribeye 22,50
Met diverse groenten, huisgemaakte 
gratin, geserveerd met een  
Madeira roomsaus.
Kalbs Ribeye
Mit verschiedenem Gemüse, 
haugemachtem Gratin, serviert mit 
einer Madeira-sahnessauce. 

EXTRA’s
Huisgemaakte warme 3,50 
appelcompote of 
verse frites.
Hausgemachtes warmes 
Apfelmus oder frische 
Pommes frites.
Verse warme groente  4,00 
van de dag.
Frisches warmes Tagesgemüse.

Fish en Chips 19,50
Een echte Britse klassieker 
met kabeljauw, gemengde sla, 
ravigottesaus en verse frites.
Fish & Chips
Ein Britscher Klassiker mit Kabeljaufilet, 
frischen Pommes frites, gemischtem 
Salat und Ravigote-Sauce 

Parelcouscous 18,50
Met gegrilde paprika, feta, 
zongedroogde tomaat, ui, 
cherrytomaat en honing-balsamico.
Perlcouscous
Mit gegrilltem Paprika, Feta, 
getrockneten Tomaten, Zwiebeln, 
Kirschtomaten und  
Honigbalsamico-Essig.

Farfalle ovenschotel 18,50
Vlinderpasta met cherrytomaat, 
oesterzwammen, 
kastanjechampignons, ei, 
zongedroogde tomaat, rucola  
en ricotta.
Farfalle Auflauf
Schmetterlingsnudeln mit 
Kirschtomaten, Austernpilzen, 
Kastanienpilzen, Ei, sonnegetrockneten 
Tomaten, Rucola und Ricotta.

Spare ribs 19,50
Gemarineerd met honing, ketjap, 
geserveerd met verse frites, gemengde 
sla en aioli.
Spare Ribs
Mariniert mit Honig, Ketjap, 
serviert mit frischen Pommes frites, 
gemischtem Salat und Aioli.

Runder stoofvlees 19,50
Heerlijk gevuld met wortel, prei, 
ui, selderij en tijm. Geserveerd met 
aardappelpuree.
Rinder-Schmortopf
Herrlich gefüllt mit Karotte, Lauch, 
Zwiebel, Sellerie und Thymian erviert 
mit Kartoffelpüree.

Vega Salade 13.50
Met gegrilde pompoen, rettich, 
ui, paprika, olijven, komkommer, 
cashewnoten, tomaat, diverse sla 
soorten en een bieten vinaigrette.
Vega-Salat
Mit gegrilltem Kurbis, Rettich, 
Zwiebeln, Paprika, Oliven, Gurken, 
Cashewnussen, verschiedenen 
Salatsorten mit einer  
Rote Beete Vinaigrette.

Gamba’s Pil Pil  15,50
Gamba’s met Spaanse pepers, bosui, 
knoflook, gember en sojasaus.
Gamba’s Pil Pil
Gamba’s mit Peperoni, 
Frühlingszwiebeln, Knoblauch,  
Ingwer und Soyasauce.

Garnalen-kipkerrie Cocktail 14,50
Met gemengde sla, gerookte kip, 
garnalen, ananas en  
gesuikerde noten.
Shrims-Hühnchen Curry Cocktail 
Mit gemischtem Salat, 
geräuchchertem Hähnchen, Shrims, 
Ananas und kandierten Nüssen.

Info over allergieën of 
vegetarische aanpassingen? 
Vraag het onze bediening.

Informationen über Allergien oder 
vegetarische Anpassungen? Fragen 

Sie unseren Bedienung.

Hoofdgerechten 
Hauptgerichte
Vis van de dag 20,50
Lekker vers, vraag het onze bediening.
Fisch des Tages
Herrlich frisch. Fragen Sie unsere 
Bedienung.

Scholfilet 20,50
Gestoofde scholfilet met spinazie, 
witte wijnsaus en aardappelpuree.
Schollenfilet
Gedünstetes Schollenfilet mit Spinat, 
Weißweinsauce und Kartoffelpüree.

Saté Varkenshaas 19,50
Met diverse soorten sla, kroepoek, 
atjar en verse frites.
Schweinefilet-Saté
Mit verschiedenen Salatsorten, 
Krabbenchips, Atjar und frischen 
Pommes frites.

Princen Burger 15,50
Runderburger met gebakken spek, 
ui, kaas, komkommer, tomaat, 
knapperige bol, BBQ-saus, gemengde 
sla en verse frites.
Princen Burger
Rinderburger mit gebratenem Speck, 
Zwiebel, Käse, Gurke, Tomate, 
knusprigem Brötchen, BBQ-Sauce, 
gemischtem Salat und frischen 
Pommes frites.

KLASSIEKERS
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Voor zowel onze De Princen Burger als Het Stoofpotje 
gebruikt onze Chef het vlees van De Schotse Hooglander. 
Dit vlees is een uniek product van deze streek, de 
Hooglanders grazen vrij in het beschermde Duingebied van 
Noord-Holland en dat proeft u aan de smaak!

wist je dat?

Chef’s 
 Special

DINERDINER
LUNCHGERECHTEN
MITTAGSGERICHTE
Kroketten 7,80
2 kalfskroketten geserveerd met wit 
of bruin Boerenbrood en mosterd. 
Kroketten 
2 Kalbskroketten mit weißem oder 
dunklem Bauernbrot und Senf. 

Club Sandwich 11,20
3 sneetjes geroosterde Landbrood 
met diverse soorten sla, kip, 
fricandeau, kaas, bacon, ui, tomaat 
en komkommer. 
Club Sandwich 
Getoastete Brote mit verschiedenen 
Salaten, geräuchertem Hähnchen, 
fricandeau, Käse, Speck, Ei, 
Tomaten, Gurke. 

De Princen Burger 15,50
Geserveerd op een overheerlijk 
broodje met gebakken spek, kaas, ui, 
BBQ-saus en verse frites. 
De Princen Burger 
Auf knusprigem Brötchen mit 
gebratenem Speck, Käse, Zwiebel, 
BBQ-Sauce und frischen 
Pommes frites. 

Saté De Keet  15,50
Saté van kippendijen met diverse 
soorten sla, satésaus en kroepoek. 
Geserveerd met verse frites. 
Saté De Keet 
Hähnchenschenkel- Saté mit 
verschiedene Salaten, Satésauce und 
Krabbenchips, serviert mit frischen 
Pommes frites. 

Gebakken zalm 17,50
Verse zalm met gemengde sla, 
Limoen-Hollandaise saus en  
verse frites. 
Gebratener Lachs 
Frischer Lachs mit verschiedenen 
Salaten, frischen Pommes frites und 
Limetten-Hollandaise Sauce. 

BIJGERECHTEN
BEILAGEN
Verse frites 3,50
Frische Pommes frites 
Groene salade 3,80
Grüner Salat 
Mayonaise, ketchup  
of pindasaus 0,50
Mayonnaise, Ketchup  
oder Erdnusssauce 

Info over allergieën of 
vegetarische aanpassingen? 
Vraag het onze bediening.

Informationen über Allergien oder 
vegetarische Anpassungen? Fragen 

Sie unseren Bedienung.

Vega Salade 13,40
Met gegrilde pompoen, rettich, 
ui, paprika, olijven, komkommer, 
cashewnoten, tomaat, diverse sla 
soorten en een bieten vinaigrette. 
Vega-Salat 
mit gegrilltem kurbis, rettich, 
zwiebeln, paprika, oliven, gurken, 
cashewnussen, verschiedenen 
salatsorten mit einer vinaigretten.

PANNENKOEKEN 
PFANNKUCHEN
Naturel 6,40
(geserveerd met stroop en 
poedersuiker). 
Natur 
(serviert mit Sirup und Puderzucker). 
Toppings (per topping) 1,00
Keuze uit ham, kaas en bacon. 
Toppings (pro Topping) 
Wahl aus Schinken, Käse oder Speck.  

tosti
Tosti kaas 4,90
Tosti Käse 
Tosti ham/kaas 5,30
Tosti Schinken/Käse 
Tosti vega 6,50
Gegrilde paprika, tomaat, courgette 
en Italiaanse kruidenolie. 
Tosti vega 
Gegrillter pfeffer, Tomaten, Zucchini 
und Italieisches Gewürzöl. 

panini
Panini Kip 7,90
Ferookte kip met notensla, 
Maaslander kaas en pesto. 
Panini Hähnchen 
Geräuchertes Hähnchen mit Nusssalat, 
Maaslander Käse und Pesto. 

Panini Zalm 9,70
Huisgerookte zalm met rucola en 
dragon-roomkaas.  
Panini Lachs 
Hausgeraucherter Lachs mit Rucola 
und Estragon-Frischkäse.

spiegelei/ omelet 
Geserveerd met wit of  

bruin Landbrood.
Serviert mit weißem oder  

dunklem Bauernbrot.
Spiegelei/Omelet 7,20
Spiegelei/Omelet 
Garnituren per topping 1,00
Ham, kaas of bacon. 
Toppings pro Topping
Wahl aus Schinken, Käse oder Speck. 

Breekbrood
Brot
Vers Breekbrood 5,40 
Uit de oven met kruidenboter en aioli.
Frisches Brot
Aus dem Ofen mit Kräuterbutter  
und Aioli.

Vers Breekbrood Deluxe 7,20
Uit de oven met kruidenboter, aioli, 
tapenade en serranoham.
Frisches Brot Deluxe
Aus dem Ofen mit Kräuterbutter, 
Aioli, Tapenade und Serranoschinken.

soepen SUPPEN
Tomatensoep 6,50
Huisgemaakte tomatensoep met 
basilicumcrème.
Tomatensuppe
Hausgemachte Tomatensuppe mit 
Basilikumcrème.

Soep van de dag 6,90
Keuze van onze chef, vraag het  
onze bediening.
Tagessuppe
Whal unseres küchenchefs, Fragen Sie 
unsere Bedienung.

DIVERSE BROODJES
BELEGTE BRŐTCHEN

Keuze uit bruin of wit 
Boerenlandbrood, ciabatta  

óf volkoren.
Wählen Sie aus Vollkorn-, Weiß-, 
Ciabatta oder Vollkornbrötchen.

Carpaccio van ossenhaas 8,10
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, 
rucola, sla, zongedroogde tomaat, en 
Parmezaanse kaas.
Carpaccio Filetsteak
Mit Trüffelmayonnaise, Pinienkernen, 
Rucola, getrockneten Tomaten, 
Parmesan.

Pikante Kip 8,80
Met kipfilet, ui, champignons, 
bosuitjes en Chilisaus.
Würziges Huhn
Mit Hähnchenfilet, Zwiebeln, Pilzen, 
Frühlingszwiebeln und Chilisauce.

Lunchgerecht van de maand 8,70
Iedere maand stellen wij met extra 
veel zorg een bijzonder lunchgerecht 
voor u samen.

Vraag voor het lunchgerecht van 
deze maand onze bediening!

Mittagsgericht des monats
Jeden Monat stellen wir ein ganz 
besonderes mittagsgericht des 
Monats für Sie zusammen.
Fragen Sie für das mittagsgericht des 

Monats unsere Bedienung!

Flatbread 9,80
Met diverse soorten sla, vitello, rode 
pesto en olijven.  
Flatbread 
Mit verschiedenen Salaten, Votello, 
rotem Pesto und Oliven. 

Gezond 7,20
Met boerenham, Maaslander kaas, 
ei, tomaat, komkommer en Zaanse 
mosterdmayonaise. 
Gesund 
Mit Bauernschinken, Maaslander 
Käse, Ei, Tomate, Gurke und  
“Zaanse”-Senfmayonnaise. 

12 uurtje 11,80
Landbrood met kroketje, klein
tomatensoepje en landbrood 
met tonijnsalade. 
12 Uhr 
Bauernbrot mit Krokette, kleine 
Tomatensuppe und Bauernbrot 
mit Thunfischsalat. 

Tonijnsalade 9,80
Landbrood met huisgemaakte  
tonijsalade, rode ui, tomaat en een  
gekookt eitje. 
Thunfischsalat 
Bauernbrot mit Thunfischsalat, 
roten Zwiebeln, Tomaten und einem 
gekochten Ei.

SALADES SALATE 
Carpaccio salade 11,90
Met truffelmayonaise, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 
rucola en zongedroogde tomaat. 
Carpaccio Salat 
Mit Trüffelmayonnaise, Pinienkernen, 
Parmesan, Rucola und getrockneten 
Tomaten. 

Mango kipsalade 11,90
Gebakken kip met mango, rucola, 
veldsla, gekarameliseerde nootjes 
en een Oosterse dressing.
Mango Hähnchensalat
Gebratenes Hähnchen mit Mango, 
Rucola, Feldsalat, karamelisierten 
Nüssen und orientalischem 
Dressing. 

Tricolori di fruit de mer 14,50
Tricolori pasta met mesclun, inktvis, 
mosselen, krabsticks, paprika, 
knoflook, pepers, bosuien, croutons 
en Parmazaanse kaas. 
Tricolori di fruit de mer 
Tricolori Nudeln mit verschiedenen 
Salatsorten, Tintenfisch, Muscheln, 
krabbenstangen, paprika, chilischoten, 
knoblauch, Fruhlingszwiebeln, 
croutons und Parmesan. 
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LUNCH

Chef’s 
 Special

Erik Czech

Erik Czech

Zalmmoot                          21,50
Met limoen-Hollandaise saus, geserveerd met een Tagliatelle pasta en seizoensgroenten.
Lachssteak
mit Limetten-Hollandais-Sauce, serviert mit Tagliatelle-nudeln und Gemüse der Saison

Erik Czech
Chef special

Erik Czech
Spatie bij en gerookt

Erik Czech
Spatie na groente

Erik Czech
Kleur sneetjes

Erik Czech
gerookte

Erik Czech
Chef’s special

Erik Czech
Prijs er uit

Erik Czech

Erik Czech

Erik Czech



(Vraag het onze bediening)
(Fragen Sie unsere Bedienung)

Sorbet 9,50
Met vers fruit, mango-, citroen- 
en cassis-ijs.
Sorbet
Mit frischen Früchten, Mango-, 
Zitronen- und Cassis-Eis.

Appelgebak  3.30
Appelgebak met slagroom 3,80

Brownie met gesuikerde noten 4.30

Cheesecake  4.30
Huisgemaakt met rood fruit coulli. 
Käsekuchen 
Hausgemacht mit Couli von 
roten Früchten. 

Luxe bonbons 5 stuks   4.50
Pralinen 5 Stück

koffies Kaffee
• Irish coffee  6,90
• Italian coffee  6,90
• French coffee  6,90
• Spanisch coffee  6,90

Desserts 
Surprise dessert 12,30
Verschillende creaties van de chef.
Surprise Dessert
Verschiedene Desserts von unserem 
Chefkoch.

Panna-Cotta 8,50
Panna-Cotta van advocaat met 
chocolade schotsen.
Panna-Cotta
Panna-Cotta vom Anwalt mit 
Schokoladenschüssen. 

IJskoffie 8,50
Huisgemaakt koffie-ijs met espresso 
en slagroom.
Eiskaffee
Hausgemachtes Kaffee-Eis mit 
Espresso und Sahne.

Dame blanche 8,00
Vanille-ijs met chocoladesaus, 
slagroom en gesuikerde noten.
Dame Blanche
Vanille-Eis mit Schokoladensauce, 
Sahne und gebrannten Nüssen.

Maandag & dinsdag
Daghap
Het hele jaar door hebben wij op 
maandag en dinsdag een 
heerlijke verse daghap voor een 
scherpe prijs!

Woensdag 
Hamburgerdag
Iedere woensdag een speciale 
hamburger van de week mét
verse frites voor maar € 10,50.

Vrijdag t/m zondag 
Weekendmenu
Ieder weekend een ander 
3-gangen menu van onze Chef 
voor maar € 25,00.

iedere week:

Montag & Dienstag
Tagesgericht 
Das ganze Jahr über haben wir 
am Montag und Dienstag ein 
köstliches frisches Tagesgericht zu 
einem guten Preis!

Mittwoch
Hamburgertag
Jeden Mittwoch haben wir einen 
speziellen Hamburger der Woche 
mit frischen Pommes frites für nur 
€ 10,50.
Freitag bis Sonntag 
Wochenendemenü
Jedes Wochenende ein anderes 
3-Gang-Menü von unserem 
Chefkoch für nur € 25,00.
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Cadeaucheque 
áltijd een goed idee!
De cadeaubon van De Princen Keet is leuk te geven vanwege de veelzijdigheid, 
dus niet alleen te gebruiken voor lunch of diner maar ook voor onze heerlijke 
uitgebreide High Tea, High Wine of Bierproeverij.

Het bedrag op de cadeaubon bepaalt u zelf. Geef het voor; verjaardag, bruiloft, bedankje, 
relatiegeschenk, Vaderdag, Moederdag, Kerst of Sinterklaas en méér!

Cadeau Cheque
€Ter waarde van:

Nummer:

Getekend:

Te besteden bij  De Princen Keet. Achterweg 2, Groote Keeten (strandslag 8). Telefoon 0224 - 227 082 | www.deprincenkeet.nl

Geldig tot:

Cadeau 
Cheque

La Femme Élégante, Rosé,
Frankrijk, Rosé 
Deze wijn is zacht met aroma’s van 
rood fruit als frambozen en aardbeien. 
Levendig en sappig met aantrekkelijke 
zuren. 

Mousserende Wijnen
Prosecco fles 23,80
Prosecco piccolo 7,40

Dessertwijn 
Weltevrede Ouma se Wyn
Zuid Afrika Wit 
Per fles €25,70 Per glas €6,50
Heel duidelijk een muscaatwijn.  
Aangenaam open en aromatisch,  
bloesem, citrus, honing en ook  
rozijnen. Mooi krachtig zoet, maar 
met voldoende zuren in de finale. 
Lekker zoet, vol en rijk, maar zeker 
niet te zwaar. 
Voor andere mooie wijnen, vraag onze 
bediening naar onze speciale wijnkaart.

Huiswijnen

per glas €4,50 per fles €23,00

La Femme Élégante, Chardonnay, 
Frankrijk, Wit. 
Deze ronde witte wijn heeft aroma’s 
van wit fruit als peer en tropisch fruit. 
Een volle, rijke afdronk. 
La Femme Élégante, Sauvignon 
Blanc, Frankrijk, Wit. 
Deze wijn heeft een helder gele kleur. 
Met aroma’s van citrus, tropisch fruit 
en bloemen. De frisse zuren maken 
deze wijn zeer toegankelijk.
La Femme Élégante, Merlot, 
Frankrijk, Rood.
De wijn heeft een donkere paarse 
kleur. Aroma’s van zwart fruit als 
bramen en cassis met hinten van 
zoethout zijn te herkennen. De smaak 
is vol, rond met een soepele afdronk.
La Femme Élégante, Cabernet 
Sauvignon, Frankrijk, Rood. 
Diep paarse kleur. Aroma’s van zwart 
fruit en mint. De smaak is rijk, krachtig 
met een volle afdronk.

Frites POMMES FRITES
Portie frites 3,50
Portion Pommes frites

Sauzen  0,50
Mayonaise, ketchup,  
pindasaus of appelmoes. 
Saucen 
Mayonnaise, Ketchup, 
Erdnusssauce oder Apfelmus.

PANNENKOEKEN 
PFANNKUCHEN
Pannenkoek 6,40
Met poedersuiker en stroop.
Pfannkuchen 
Mit puderzucker und sirup.

MENU’S
Frites met frikandel  7,00
Óf kroket met sla, mayonaise  
en appelmoes.
Pommes frites mit Frikandel 
Oder kroket Mit Salat, Mayonnaise 
und Apfelmus.

Menu hamburger  8.00
Met frites, sla, mayonaise  
en appelmoes.
Menu hamburger
Mit Pommes Frites, Salat,  
Mayonnaise und Apfelmus.

WIJNENWIJNEN

Tot en met 12 jaar  bis 12 Jahre
DESSERTDESSERT KIDSKIDS
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iedere week

H e t  h e l e  j a a r  d o o r

Daghap
WeekendmenuTagesgericht

Wochenendemenü

Nieuwe

Erik Czech

Erik Czech
Tekst weg

Erik Czech

Erik Czech

Erik Czech
Er tussen uit

Erik Czech
er tussen uit

Erik Czech



W
ij van ‘de vishal Den Helder’ staan 2 

keer in de week op de markt in Heer-

hugowaard en Den Helder.

Op de markt proberen wij zo veel mogelijk 
een beleving te creëeren door vers te roken 
en te bakken.

Doordat wij rechtstreeks van verschillende 
visafslagen in Nederland en daarbuiten 
kopen kunnen wij versheid garanderen.
Wij leveren in de Noordkop verschillende 
horecagelegenheden en verzorgingshuizen.
Als het moet doen wij dat dagelijks.

Eind 2020 krijgen wij er een nieuwe uitda-
ging bij, dan beginnen wij in het centrum 
van Den Helder een viswinkel met eetgele-
genheid , ‘De Vishal t’ Spoortje.

'Wij proberen zo veel mogelijk 
een beleving te creëeren'

Gezellige zaterdagmarkt

Vishal den helder

beatrixmarkt den helder
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wij hopen u graag te ontmoeten op de markt of eind 2020 in de winkel. 

 
  met vriendelijke groet, de vishal

E
lke zaterdag op de beatrixstraat is er 

de gezellige Beatrixmarkt, Waar alle-

maal lekkere hapjes en leuke koopjes  

te vinden zijn.

De markt is van 8.30 uur tot 16.00 uur. Er is 
volop parkeergelegenheid in de buurt.
We zien u graag op de Beatrixmarkt 
voor een lekkere versnapering en  
volop gezelligheid.
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Interieuradvies en -styling
Heeft u eindelijk een droomhuis, maar 
komt u er bij het inrichten ervan zelf niet 
helemaal uit? Ook daarbij kan De Woon-
unit u van dienst zijn. Onze interieurstylist 
helpt u graag met stijladvies en het inrich-
ten van uw woning. Dit kunnen we daarin 
betekenen:

• Interieuradvies
• Lichtplan
• Kleuradvies en materiaalplan
• Meubelplan
• Eindpresentatie van de plannen op 

afspraak in de winkel

Na de eindpresentatie van het interieurad-
vies, kunnen wij indien gewenst ook de 
interieurstyling uitvoeren. 

De Woonunit heeft regelmatig leuke 
kortingsacties. Meer weten? Volg ons op 
Facebook.com/dewoonunit of bezoek onze 
website www.dewoonunit.nl.

De Woonunit is hét adres in Julianadorp  
voor woning- en projectinrichting
W

ij zijn gevestigd in winkelcentrum 

De Riepel en zeven dagen per week 

geopend. Onze winkel biedt volop 

inspiratie voor uw interieur. We bieden een 

uitgebreid assortiment in vloeren, zoals 

pvc, houten vloeren, laminaat, marmoleum, 

vinyl en tapijt, Daarnaast is er ruime keuze 

uit gordijnen, binnen- en buitenzonwering. 

Ook verkopen wij diverse aanverwante pro-

ducten zoals horren, trapleuningen en con-

vectorputroosters. Voor de laatste trends 

in behang kunt u ook bij ons terecht, net als 

voor kalk- en krijtverf en woonaccessoires.

De producten die wij inkopen zijn duur-
zaam en volgens de laatste woontrends. 
Voor elk budget en elke woonsfeer is bij ons 
wel iets te vinden om een huis mooi in te 
richten. Wij adviseren graag en 
vrijblijvend daarbij.

Van inmeting tot nazorg
Onze vakkundige stoffeerders zorgen voor 
het inmeten bij u thuis, het leggen van vloe-
ren en installeren van zonwering en gordij-
nen. Goede nazorg vinden we belangrijk, 
zodat u zo lang mogelijk plezier hebt van 
uw interieur. 

Erik Czech

Erik Czech

Erik Czech
Creëren

Erik Czech
kunnen kopen, is onze

Erik Czech
aan

Erik Czech
Markt advertentie komt te vervallen hier komt de woonunit dan te staan

Erik Czech
De vishal wordt een hele pagina

Erik Czech

Erik Czech
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C
allinghe verhuurt maar liefst 140 

vakantiewoningen aan de kust en doet 

er alles aan om u het ultieme vakantie-

gevoel te geven! Met ons brede aanbod, van 

XL-accommodaties tot appartementen en bun-

galows, is er altijd een vakantiewoning die 

aan uw wensen voldoet. Of het nu tijdens de 

voorjaarsvakantie, zomervakantie of in het 

najaar is, boek bij Callinghe de vakantie van 

uw leven!

Callinghe Verhuur 
  Callinghe Vermietung

Callinghe ontstond 20 jaar geleden als 
makelaardij van vakantiewoningen aan de 
kust van Noord-Holland, maar is tegen-
woordig uitgegroeid tot één van de grootste 
verhuurders van vakantiewoningen in Sint 
Maartenszee, Callantsoog, Groote Keeten 
en Julianadorp aan Zee. Recent heeft Cal-
linghe zelfs haar verhuuraanbod mogen 
uitbreiden met een prachtig hotelchalet in 
De Koog op Texel. Bent u op zoek naar een 
vakantiewoning waar een hond is toege-
staan? Zoekt u een vakantiepark met zwem-
bad of een appartement met uitzicht op de 
duinen? Wij gaan graag voor u op zoek naar 
het ideale vakantieverblijf aan de kust. 

De kwaliteit van vakantiewoningen staat 
bij Callinghe voorop. Al sinds de oprich-
ting van Callinghe werken we samen met 
onze eigen schoonmaakmedewerkers en 
technische dienst, om bij te kunnen dragen 
aan de ideale vakantie voor onze gasten. 
Ons kantoor aan het Dorpsplein in Cal-
lantsoog is zes dagen per week geopend (in 
het hoogseizoen zeven dagen per week). 
Hierdoor kunnen wij altijd klaar staan 
voor onze gasten. Zoekt u een prachtige 
accommodatie voor uw verblijf aan de kust? 
Stapt u gerust bij ons binnen of bezoek 
onze website www.callingheverhuur.nl.  
Wij begroeten u graag in Callantsoog!

Boek de vakantie 
van uw leven!

Buchen Sie den 
Urlaub Ihres Lebens!

C
allinghe vermietet etwa 140 Ferien-

häuser an der Küste und tut alles um 

Ihnen in perfektes Urlaubsgefühl zu 

vermitteln! Mit unserem breiten Angebot, 

von XL-Ferienhäuser bis zu Apartments und 

Bungalows, gibt es immer ein Ferienhaus, 

das Ihren Wünsche entspricht. Entweder Sie 

lieber im Frühjahr, Sommer oder Herbst an 

der Küste verbleiben möchten, Sie buchen den 

Urlaub Ihres Lebens bei Callinghe!  

Callinghe wurde vor 20 Jahren als Makler-
büro von Ferienhäuser an der Nord-Hol-
ländischen Küste gegründet, hat sich aber 
heute zu 2einem der größten Vermieter von 

Ferienhäuser in Sint Maartenszee, Callantsoog, Groote Keeten und Julianadorp aan Zee 
entwickelt. Kürzlich konnte Callinghe ihr Mietangebot sogar um ein schönes Hotel-Cha-
let in De Koog auf der Insel Texel erweitern. Suchen Sie ein Ferienhaus in dem ein Hund 
erlaubt ist? Suchen Sie einen Ferienpark mit Schwimmbad oder eine Wohnung mit Blick auf 
die Dünen? Wir helfen Ihnen gerne, das ideale Ferienhaus an der Küste zu finden. 

Die Qualität der Ferienhäuser ist bei Callinghe von größer Bedeutung. Seit der Gründung 
von Callinghe arbeiten wir mit eigenem Reinigungspersonal und technischem Dienst, um 
zu einem idealen Urlaub für unsere Gäste beizutragen. Unseres Büro am Dorpsplein in 
Callantsoog ist sechs Tage pro Woche geöffnet (im Hochsaison sieben Tage pro Woche). 
Deshalb können wir immer für unsere Gäste bereit sein. Suchen Sie eine schöne Unter-
kunft für Ihren Aufenthalt an der Küste? Schauen Sie doch einfach mal in das Büro von 
Callinghe vorbei oder besuchen Sie unsere Webseite www.callinghevermietung.de.  
Wir begrüßen Sie gerne in Callantsoog! 


