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Ontdek de Kop van
Noord-Holland

R ESTAU R A NT WOEST

Dit is hét seizoen om culinair te genieten van streekproducten en wild op de kaart,
lekker uit te waaien aan zee of een dagje te relaxen met vriendinnen in een
luxe wellness. In de Kop van Noord-Holland vind je het allemaal.
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R ESTAU R A NT STIEL

3X BIJZONDERE B&B
Weekje of weekendje naar de Kop van
Noord-Holland? Check deze bijzondere
B&B’s:

Bij restaurant C’est la Vie in
Grand Hotel Beatrix in Huisduinen
(Den Helder) wisselt de kaart elke
twee maanden om zo te kunnen
werken met producten van het seizoen.
Op de kaart vind je bijvoorbeeld konijn,
parelhoen en veel verse vis.

Schagerbrug. De Overnachting.
Twee mooie kamers in een historisch
pand in Schagerbrug, vlak bij de duinen.
Met de mogelijkheid tot het volgen van
een workshop taart-decoratie maken of
koken met Westfriese producten.

Bij restaurant Bij Ons Thuys, direct
aan de Waddenzee gelegen in Hippolytushoef, komen de garnalen rechtstreeks van de Wieringer kotter en
worden in het restaurant vers gepeld.
LOKAAL BIERTJE
Een echt Helders biertje drinken, met
uitzicht op de brouwerij: het kan in het
prachtige Fort Westoever in Den Helder. Op verzoek is ook een rondleiding
door de brouwerij mogelijk.
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Restaurant Ongder de Kukel in
Hippolytushoef serveert Wieringerweide
rundvlees, een scharrelplank, maar ook
een garnalencocktail met garnalen van
de WR181. Ook staat er een carpaccio van
Wieringer bovenbil op de kaart.

In Schagen vind je mooie gerechten bij
de restaurants Stiel en TOV. TOV kookt
bijvoorbeeld met paling. De paling komt
van palingrokerij Vlug uit Broek op
Langedijk.
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LET’S GO LOCAL
Met de Noordzee, de Waddenzee en het
IJsselmeer altijd dichtbij is het niet gek
dat je overal in de Kop van Noord-Holland
heerlijk verse vis kunt eten. In Den Oever
zitten de zeeverse vismarkt en de visafslag. Beroemd zijn de paling uit het
IJsselmeer en de snoekbaars uit het
Noordhollandsch Kanaal. Ook eend, duif,
parelhoen en haas worden dit seizoen
veel gegeten. En in streekgerechten
worden allerlei kolen gebruikt. In deze
restaurants eet je als een echte local:

Den Helder. Hotelschip Antje is een
prachtig gerestaureerde stevenaak uit
1875, nu ingericht als luxe B&B. Bij de
restauratie is de authentieke sfeer van
het schip mooi intact gebleven.

VILLA NIEUWLAND

Den Oever. Villa Nieuwland heeft de
luxe van een hotel, maar de sfeer van een
B&B. Je hebt een fantastisch uitzicht over
de Waddenzee en via een eigen paadje
over de dijk ben je meteen op het wad.
DINNER AT THE BEACH
Ook in de winter is het heerlijk om te
dineren aan het strand. Het kan bij Woest
in Callantsoog, dat het hele jaar open is.
Een mooi paviljoen, strak qua aankleding
en met een prima menukaart.
ONTSPANNEN MET VRIENDINNEN
Lekker uitwaaien én lekker eten én leuke
culturele dingen doen, of een dagje genieten van wellness, het kan allemaal in de

Kop van Noord-Holland. In Den Helder
eet je bijvoorbeeld eerst heerlijk bij
Stoom, om daarna een theatervoorstelling te kijken in theater De Kampanje.
In Hippolytushoef, op slechts dertig minuten van Amsterdam, vind je sauna Het
Kuurhuys, een van de kleinste sauna’s
van Noord-Holland. Alle faciliteiten zijn
aanwezig, maar de opzet is intiem en
kleinschalig. Combineer je saunabezoek
met een etentje bij Bij Ons Thuys en als je
wilt, kun je ook blijven slapen. Zo heb je
ook de kans om het voormalige eiland
Wieringen te bekijken.

Kijk voor meer leuke adresjes in de Kop van Noord-Holland op dagjeuitindekop.nl
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