Bites (hele dag te bestellen)
Oesters
4 stuks | rode wijn vinaigrette |
sjalotjes

13.5

Wijntip: Picpoul de Pinet

6.5

Breekbrood
huisgemaakte smeersels

6.8

Olijven
huisgemarineerd

4.5

Nacho’s kaas
kaas | jalapeño pepers | gesnipperd
uitje | crème fraiche | chilisaus

9.8

Harger borrel plank
serranoham | olijven |
oude Beemsterkaas | brood | aioli

16.3

Vega borrel plank
caprese spiesjes | olijven |
oude Beemsterkaas| brood | hummus

15

Bittergarnituur
12 stuks

14.8

Bourgondische bitterballen
6 stuks | mosterd

8.3

Vegetarische bitterballen
6 stuks | mosterd

8.8

Vegetarische mini loempia’s
6 stuks | chilisaus

7.6

Kaasstengels
7 stuks | chilisaus

8.8

Geitenkaaskroketjes
5 stuks | truffelmayonaise

9

Tempura garnalen
5 stuks | chilisaus

9

Spicy gamba's
rode peper | knoflook | lente-ui |
broodje om te dippen

14

vegetarisch

/ veganistisch

*Tussen 16:30 en 17:00 uur kunnen alleen bites
worden besteld in verband met de
voorbereidingen van de keuken voor het diner.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten
allergenen bevatten.
• Onze WiFi code is: hargenwelkom
** Wij accepteren geen creditcards.
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Diner vanaf 17:00 uur

Hoofdgerechten

Chef's specials
Wisselend 3-gangen menu

Starters

Breekbrood
huisgemaakte smeersels

6.8

Oesters
4 stuks | rode wijn vinaigrette |
sjalotjes

13.5

Wijntip: Picpoul de Pinet

6.5

Spicy gamba’s
rode peper | knoflook | lente-ui |
broodje om te dippen

14

Voorgerechten

Huisgemaakte tomatensoep
Parmezaan soesje | basilicum room

7.5

Wisselsoep

7.8

Proeverij
14.5 p.p.
5 wisselende voorgerechten vanaf 2 pers.
Steak tartaar
piccalilly crème | kwartelei |
focaccia crouton

12.5

10.5

Bietencarpaccio
11.5
gemarineerde pompoen | truffelcrème |
hazelnoot | rucola

Salades

dagprijs

Pasta gamba
aglio e olio

21

Gekonfijte eendenbout
zuurkool | aardappelmousseline |
Calvados jus

21

Gestoofde kalfswang
gegrilde Pimientos de Padrón pepers |
salie jus | aardappelmousseline

21.5

Ossobuco
gebakken pastinaak | gepofte ui |
gremolata | rode port jus

22.5

Portobello Wellington
couscous | walnoot | gorgonzola

21.5

Jackfruit curry
flatbread | rijst | koriander yoghurt

20.5

Zeewierburger
16.5
sla | tomaat | augurk | remouladesaus |
gegrilde Pimientos de Padrón pepers

Sides

Nori gemarineerde zalm
12.5
gemarineerde cherry tomaatjes | wasabi
mayonaise | wasabi cracker |
komkommer
Gepofte paprika tartaar
paprika | koriandertapanade | mais

Hele zeebaars
geserveerd met friet en salade

Friet
Aardappelgarnituur
Gegrilde groente
Kleine salade

Voor de kids

4.5
4.5
4.5
4.5

Poffertjes
roomboter | poedersuiker
(glutenvrij mogelijk +1)

5.5

Pasta Bolo
spaghetti | bolognese saus |
geraspte kaas

9

9.5

Brie
granny smith | walnoot | honing |
serranoham (+2.5)

17.5

Junior burger
mini beef burger | tomaat |
komkommer | friet

Hargen
makreel | gerookte zalm | gamba’s |
rode ui | kappertjes | Amsterdamse
uien | cocktailsaus

21

Dessert

Gepocheerde peer
chocolade ijs | gebrande hazelnoot

8.5

Yam Nua Yang
Thaise salade van ossobuco |
komkommer | tomaat | gegrilde
little gem | oosterse marinade

17.5

Amandel crème brûlée
boerenjongens ijs

8.5

Wortel taart
kokos ijs

8.5

