Diner vanaf 16:30 uur
Bites

Voorgerechten

Oesters met een vinaigrette van rodewijn

Breekbrood met huisgemaakte

azijn en sjalotjes 4 st.

smeersels

Oesters Nam Kee met Chinese zwarte

Tomaten basilicum soep huisgemaakt, met

bonensaus 4 st.

een vleugje room en een broodje

Wisselsoep
Harger borrel plank Serranoham, oude
Beemsterkaas, olijven en 4 bitterballen

Harger borrel plank Vega broodje met

Carpaccio rucola, Parmezaan en
truffelmayo

humus, oude Beemsterkaas, olijven en

Spicy Gamba met rode peper, bosui en

geitenkaaskroketjes

broodje om mee te dippen

Bittergarnituur 12 stuks
Grootmeester bitterballen 6 stuks
Bitterballen vegetarisch
Breekbroodje met huisgemaakte

Gravad Lax rauw gemarineerde zalm in o.a.
dille, zeezout en cognac

Italiaanse burrata met een green goddess
dressing en wilde cherry tomaatjes

smeersels

Loaded nachos pulled chicken met lente
ui, geraspte kaas, rode ui
en pepertjes

Olijven huisgemarineerd
Nachos kaas en jalapeno pepertjes 7
Spicy gamba's met een broodje
om te dippen

Mini loempia's
Kaasstengels

Salades
Caesar salade kip, romaine sla, spek, ei,
rode ui, tomaatjes, Parmezaan en knoflook
croutons

Salade geitenkaas met een compote van
cranberry en vijg, appel, biet, walnoten en
een geitenkaaskroketje

Salade Hargen gamba’s, zalm, gerookte
makreel, ui, kappertje, ei, dille-honing
dressing

Salade Ottolenghi met gegrilde groenten
en green goddess dressing

Pokébowl zalm, sushi-rijst, komkommer,
radijs, wortel, avocado, edamame,
sesamzaad en wakame
(Ook

mogelijk)

Diner vanaf 16:30 uur
Hoofdgerechten

Voor de kids

Hamburger op een brioche bol met bacon, Snack en frites (groente) kroket,
gekarameliseerde ui, augurk en

kaassoufflé, frikandel of kipnuggets

vleestomaat

Pasta bolognaisesaus en geraspte kaas

Saté saté van kippendijen, atjar,
seroendeng, gebakken uitjes en kroepoek

Vleesspecial (vraag de bediening)
Sliptong 3 sliptongen a la meunière
geserveerd met ravigotesaus

Pasta Gamba pasta in aglio e olio met
gamba's, basilicum, tomaat en
pepertjes

Visspecial(vraag de bediening)
Vegaburger brioche bol, tomaten salsa,
kruiden crème fraîche

Pasta Vega pasta aglio e olio met groenten
van het seizoen

Wisselend vegetarisch gerecht
(vraag de bediening)

Dessert
Dame blanche met vanille-ijs en
chocoladesaus

Cheesecake witte chocolade cheesecake,
crème suisse, limoenijs en rood
seizoensfruit

Brownie huisgemaakte chocolade brownie
met crème suisse, amarena kersen ijs en
karamel saus

Scroppino wodka, limoenijs en
prosecco

Sorbet klassieke coupe sorbet, 3 soorten
sorbetijs, Sprite, vruchten coulis en
slagroom

Kinderijs 1 bol vanille-ijs, smarties en een
oublie
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