Bites (hele dag te bestellen)

Harger borrel plank Serranoham, oude Beemsterkaas, olijven
en 4 bitterballen 14,5

Vega borrel plank brood met humus, oude Beemsterkaas, olijven
en geitenkaaskroketjes 4 stuks 14,5

Bittergarnituur 12 stuks 12,5
Grootmeester bitterballen 6 stuks 7,5
Bitterballen vegetarisch 7,5
Broodplankje foccacia met huisgemaakte smeersels 6,5
Olijven huisgemarineerd 4,5
Nachos kaas en jalapeno pepertjes 8,7
Spicy gamba's met een broodje om te dippen 11,5
Mini loempia's 6 stuks 7
Kaasstengels 8 stuks 8
Geitenkaaskroketjes 5 stuks met truffelmayonaise 8,5
Garnalenkroketjes 5 stuks met cocktailsaus 9,5

* Tussen 16:30 en 17:00 uur kunnen alleen bites worden besteld en geen andere
gerechten in verband met de voorbereidingen van de keuken voor het diner.

Follow us...

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
• Onze WiFi code is: hargenwelkom
Strandpaviljoen Hargen | Strand Hargen aan Zee 2 | 1871 GX Schoorl / Hargen aan Zee
www.strandpaviljoenhargen.nl | info@strandpaviljoenhargen.nl | 072 509 11 65

Dinerkaart

Diner vanaf 17:00 uur
Voorgerechten
Broodplankje
foccacia met huisgemaakte smeersels 6,5

Hoofdgerechten

Dessert

Chef's special

chocoladesaus 7,5

Keuze uit wisselend vega

Dame blanche met vanille-ijs en

, vis of

vleesgerecht (vraag de bediening)

Wisselsoep 7,5
Carpaccio rucola, Parmezaan en
truffelmayo 11,5

Zeewier burger flaguette bol, tomaten
salsa, kruiden crème fraîche 17,5

bacon, gekarameliseerde ui, augurk en

Scroppino wodka, limoenijs

vleestomaat 18

Saté saté van kippendijen, atjar,
seroendeng, gebakken uitjes

Tournedos 180 gr met chimichurri 23,5
Zeebaars hele zeebaars à la meunière

van verschillende voorgerechten 13,5

gebakken 23,5

Fish & Chips kibbeling met remouladesaus,
salade en frites 16,5

Salades

Voor de kids

Salade geitenkaas met een compote van

Snack en frites (groente) kroket,

cranberry en vijg, geitenkaaskroketje, appel,

kaassoufflé, frikandel of kipnuggets (+1,5) 7

Salade Hargen gamba’s, zalm, gerookte
makreel, ui, kappertjes, ei en dille-honing
dressing 17,5

en prosecco 8

Friandises
lekkernijen voor bij de koffie of thee 8

en kroepoek 18

Proeverij

biet en walnoten 15,5

suisse, amarena kersenijs
en karamelsaus 8

en broodje om mee te dippen 11,5

dressing en wilde cherry tomaatjes 9,5

Brownie chocolade brownie met crème

Hamburger op een flaguette bol met

Spicy Gamba's met rode peper, bosui

Italiaanse burrata met een green goddess

crème suisse, limoenijs en
rood seizoensfruit 8

Tomaten basilicum soep huisgemaakt,
met een vleugje room 7,5

Cheesecake witte chocolade cheesecake,

Poffertjes (glutenvrij mogelijk)
met roomboter en poedersuiker 5,2

Kinderijs bol vanille-ijs, smarties en
een oublie 4,5

Poffertjes (glutenvrij mogelijk)
met roomboter en poedersuiker 5,2

