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

Ontbijt, lunch & bites

Fris & fruitig

Lekkers voor erbij

Uitsmijters

Smoothies

Appelgebak met slagroom 4,5

Smoothie Energy bosbessen, haver,

Warm appelgebak met vanille-ijs

Uitsmijter drie bio spiegeleieren 7,7

banaan en yoghurt 6,5

en slagroom 6,3

ham, kaas, spek (+0,7 per item)

Smoothie Sunshine ananas, mango

Cheesecake huisgemaakt met witte

en appel 5

chocolade 4,5

Smoothie Tropical aardbei, banaan

Brownie huisgemaakte chocolade brownie

en appel 5

met crème suisse en karamelsaus 4,5

Smoothie Veggie wortel, spinazie,

Warme wafel naturel met poedersuiker 3,8

broccoli, pastinaak en appel 5

Warme wafel met kersen en slagroom 5,9
Jus d'orange versgeperst 3,8

Warme wafel met kersen, slagroom
en vanilleijs 7,4

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

Huisgemaakte limonades

Green C komkommer, pruim, citroen en
munt 3,8

Winterdelight peer, kaneel, anijs
en gember 3,8

Heksenlimonade voor de kids 2,5

Lunch van 10:30 tot 16:30 uur
Pannekoeken & poffertjes
Pannenkoek Naturel stroop en suiker 7,5

Keuze uit wit of bruin juttersbrood

met roomboter en poedersuiker 5,2

Soep

Tomaten basilicum soep huisgemaakt

Salade geitenkaas met een compote van
cranberry en vijg, geitenkaaskroketje, appel,
biet en walnoten 15,5

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

Juttersbrood wit of bruin

Krok 2 bourgondische kroketten met wit
en bruin brood (Vega mogelijk +1) 8,5

Tonijn huisgemaakte tonijnsalade met
cornichons, Granny Smith en kappertjes 8,9

Happy green
gegrilde groenten met humus 8,9

Hete kip gemarineerde kippendijen met
lente-ui, champignons en
mild pittige saus 9,9

Carpaccio van Beemster rund, Parmezaan,
romige truffelmayonaise, rucola en
gerookte amandelen 9,9

appel&kaneel, kaas of spek (+1 per item)

Poffertjes (glutenvrij mogelijk)

Salades

Geitenkaas uit de oven met een compote
van cranberry en vijg, rucola,

Specials
Vistrio gamba's, gerookte zalm
en makreel 15,9

Harger zuurkoolbroodje met worst,
spek en mostermayonaise 9,5

Lunch break tomatensoepje, tonijnsalade
en een bourgondische kroket
op juttersbrood 12,5

Zeewier burger op een flaguette bol met
tomatensalsa en kruiden crème fraiche 9,5

Hamburger op een flaguette bol met
bacon, gekarameliseerde ui, augurk en
vleestomaat 9,9

walnoot en honing 9,9

Club kip met bacon, Beemster kaas en
Zaanse mosterdmayonaise 12,5

Fish & Chips kibbeling met remouladesaus
en frites 13,2

met een vleugje room 7,5

Wisselende seizoensoep 7,5

Club zalm met een crème van avocado
en rode ui 12,5

Broodplankje

Tosti kaas, ham & kaas of

foccacia met huisgemaakte smeersels 6,5

kaas & tomaat op casinobrood 4,5

Voor de kids

Snack & frites kroket, kaassouffle,
frikandel of kipnuggets (+1,5) 7

