
WARME DRANKEN
Verse kruidenthee, gember, munt, citroen & sinaasappel

Verse seizoensthee, steranijs, munt & kaneel                    

Verse munt- of gemberthee met honing 

Thee, English blend, groen, rooibos, earl grey 

of bosvruchten 

 

Koffie, Espresso  

Cappuccino, Koffie Verkeerd  

Latte Macchiato 

Koffie Caramel, Vanille of Amaretto (0% Alc.), slagroom 

Spanish Coffee 43 (Licor 43), Irish Coffee (Whiskey) 

Italian Coffee (Amaretto), French Coffee (Grand Marnier)

 

Warme chocolademelk / met slagroom

met keuze uit Rum/Malibu/Baileys + € 3,00

 

Mellow Chocolate, warme chocolademelk 

met slagroom en mini marshmallows

 

         €  3,50 

         €  3,50

         €  3,10

 

         €  2,40

 

         €  2,45

         €  2,50

         €  3,00

         €  4,50

         €  7,00

         €  7,00

 

€  3,00/3,50

         

         

         € 4,00  

         

         

LEKKERS VOOR ERBIJ

Warme wafel met warme kersen en slagroom

 

Gevulde koek  

Appelgebak met slagroom   

Hazelnootschuimbol   

Appelgebak met vanille-ijs en slagroom

€  5,60

 

€   1,80 

€   3,90

€   3,70

€   6,25

BIEREN VAN DE TAP
Amstel Fluitje/Vaasje/0.5L       

Texels Skuumkoppe /0.5L                  

€ 2,65 / 2,95 / 5,50

€ 4,40 / 6,90

BIEREN 
Amstel Radler, Wieckse Witte 

Liefmans (verfrissend fruitbier) Affligem Blond

Affligem Dubbel, Affligem Triple, Duvel 

Wisselend seizoensbier

Lekker met een Texelse Jutter             

      €  3,75 

      €  4,20

      €  4,50

 

      €  3,30

0% ALCOHOL
Heineken 0.0, Radler, Wieckse Witte                  €  3,75

WIJNEN PER GLAS
Hugo sprankelende wijn met verse munt

Huiswijn Wit, Rosé of Rood    

Chardonnay                  

€  4,90

€  4,00

€  4,10

APERITIEF, LIKEUREN & GEDISTILLEERD
Aperol Spritz  

Campari Tonic 

Prosecco 

Gin & Tonic                 

 

Amaretto, Licor 43, Tia Maria, Baileys, Cointreau 

Calvados, Cognac, Grand Marnier        

Jenever, Jägermeister, Berenburger, Texelse Jutter    

€  5,95 

€  6,50

€  7,50

€  8,75

 

€  4,50

€  5,75

€  3,30
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GEKOELDE DRANKEN
Cola, 7-up, Sinas, Tonic, Bitterlemon,

Sourcy blauw/rood, Chocomel, Fristi

Ice Tea (Green), Rivella, Apfelschorle,

Ginger Ale, Crodino, Tomatensap, Appelsap

Fles Bronwater Sourcy Pure (blauw/rood)

 

Verse jus d'orange

Karnejus, karnemelk met verse jus d'orange

€  2,40

€  2,50

 

€  3,00

€  4,90

 

€  3,50

€  3,00 

VOOR BIJ DE BORREL
Schaaltje olijven, huisgemarineerd    

Breekbrood met aioli en olijventapenade

Tortilla chips met huisgemaakte salsasaus 

Grootmeester rundvleesbitterballen (6 st.) 

Vegetarische mini loempia’s (6st)  

Portie kaasstengels met chilisaus  (8st.)  

Crispy Torpedo garnalen (6 st.) met chilisaus

Bittergarnituur gemengd (16 st.)   

 

Nachos tacochips met uitjes, pepertjes, 

gesmolten kaas en chilisaus       

Portie Kibbeling met remouladesaus  

 

 

Harger Plankje bitterballen, kaasblokjes en olijven          

        

€  4,20  

€  5,50 

€  6,00

€  6,50

€  6,60

€  7,40

€  7,50

€ 11,20

 

 

€  7,30

€  8,70

 

 

€ 11,75



PANNENKOEKEN/POFFERTJES
Bordje Poffertjes (glutenvrij mogelijk) 

 

Pannenkoek naturel (suiker en stroop)

Pannenkoek kaas 

Pannenkoek ham  

Pannenkoek spek 

Pannenkoek appel en kaneel  

Pannenkoek spek en kaas  

Pannenkoek ham en kaas  

Pannenkoek spek en appel en kaneel  

Pannenkoek appel, kaneel en Grand Marnier 

€  4,90

 

€  7,20

€  7,60

€  7,80

€  7,90

€  8,60

€  8,60

€  8,60

€  8,90

€  9,50

IJS 
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie of

Cookie Dough

 

Parfait van Amarettini, slagroom en

een caramelschots

 

Appelgebak met vanille-ijs en slagroom

Dame Blanche Vanille-ijs, chocoladesaus en 

slagroom 

Coupe Hargen Vanille-ijs, advocaat, slagroom

 

€   3,50

 

 

€   6,50

 

€   6,25

 

€   6,75

€   6,75

Iets te vieren? Verjaardag, jubileum, huwelijk of zomaar wat? Vier het bij Strandpaviljoen Hargen! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 

• Bent u verhuisd naar een andere tafel, meld het de bediening AUB • Bij drukte is het bij ons niet mogelijk om apart af te rekenen 

• Onze WiFi code is: hargenwelkom 

SALADES 
Seizoenssalade met gegrilde groenten

- met kip + € 2,50

Geitenkaas met walnoot, honing en 

mosterdmayonaise

€  13,50

  

 

€  15,00

VOOR DE KIDS
Mini tomatensoepje 

Portie frites met kroket of frikandel of 

kipnuggets (+ € 1,00) met bakje tomaat en 

komkommer     

€  4,00

 

 

€  7,50

Tomatensoep (v) huisgemaakt,

met een vleugje room en een broodje

Wisselende seizoenssoep

SOEPEN EN BROODJES
 

€  6,75

UITSMIJTERS & TOSTI'S 
Uitsmijter ham of kaas of spek  

Uitsmijter ham en kaas  

Uitsmijter spek en kaas   

Boerenomelet (vega mogelijk) 

 

Tosti kaas, ham & kaas of kaas & tomaat     

Tosti Hawaï                

€   8,00 

€   8,60

€   8,80

€   9,00

 

€   4,40 

€   5,00

€  14,90 

 

€  16,00

 

 

€  17,50

 

€  16,50

 

Onderstaande gerechten worden geserveerd 

met frites & frisse sla 

 

Kibbeling met remoulade saus 

Scampi’s uit de oven gemarineerd in knoflook,

gegratineerd met tomatensaus en kaas 

 

Hamburger American Style gebakken ei, spek, 

tomaat, ui en augurk

Vegaburger met tomaat, ui, augurk en kruiden

crème fraîche

VOOR DE GROTE TREK

Heerlijk Juttersbrood (keuze uit wit of bruin)

Krok 2 Bourgondische kroketten

Tonijn huisgemaakte tonijnsalade

Warm broodje geitenkaas rucola, walnoot,

balsamicosiroop en honing

Harger zuurkoolbroodje met worst en spek

Happy Green gegrilde groenten en hummus

Vegaburger tomaat, ui, augurk, kruiden creme fraiche

Kip gemarineerde kippendijen uit de pan met lente ui,

champignons en mild pittige saus

Carpaccio rucola, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitjes en truffelmayo

Duivelse garnalen met broodje om te dippen

Hamburger American Style Italiaanse bol 

gebakken ei, spek, tomaat, ui en augurk

 

Lunchbreak tomatensoepje, 2x snee juttersbrood,

huisgemaakte tonijnsalade en een 

Bourgondische kroket 

€  7,60

€  7,90

€  8,80

 

€  8,80

€  8,80

€  9,00

 

€  9,00

 

€  9,95

€  9,90

 

€  9,95

 

 

 

€  9,95


