
 

Lunchkaart 
(Tot 17.00 uur)  

Dinerkaart  
(Vanaf 17.00 uur)  

Duo kroketten met brood 

Ambachtelijke kroketten op brood met keuze uit 

wit of bruin brood. 

Plate Kipsaté  

Heerlijke malse saté van kippendij met satésaus, 

verse friet en atjar  

Broodje Frikandel 

Broodje Kroket 

Broodje Ham of Kaas 

Diverse snacks v.a. 
 

8 

 
 
 
 

7,5 

 
 

2,6 

2,6 

2,6 

1.6 

Varkenschnitzel 

Krokant gebakken schnitzel begeleid door verse 

frites en een frisse salade  

Spareribs 

Langzaam gegaarde spareribs met een zacht 

zoete marinade. Gereserveerd met frites en    

salade  

Kipsaté  

Heerlijke malse saté van kippendij geserveerd 

met satésaus, verse friet en atjar 

Kogelbiefstuk  

Mals gebakken kogelbiefstuk afgeblust met    

verse jus. Geserveerd met frites en salade  

Weekhap 

Wekelijks wisselende creatie van de chef.         

Zie onze borden of vraag naar de hap van         

deze week 

13,5 

 
 

 
 

15,5 

 
 

14,5 

 
 

16,5 

 
 

10,5 

Geachte gast, 

Hartelijk welkom bij de Harder.  

In verband met de corona maatregelen hebben ook wij ons  

moeten aanpassen en regels moeten opstellen om uw en onze 

veiligheid te kunnen waarborgen.  

• Houdt minimaal 1,5 meter afstand tussen u en andere     

gasten 

• Maximaal 2 personen aan 1 tafel ( tenzij uit 1 huishouden). 

• Op het terras is zitten verplicht 

• U kunt uw dranken bestelling online doorgeven, scan         

hiervoor de QR codes op deze menukaart. 

• Er wordt gebruik gemaakt van servicetafels waarop uw       

bestelling wordt klaargezet 

• Gebruik van bar of restaurant is alleen op reservering .       

U kunt reserveren via http://restaurantdeharder.eu   

• Bij elke ontvangst wordt door onze medewerkers een          

gezondheidscheck gedaan.  

• Reinig uw handen voor u plaatsneemt 
 

Wij hopen dat u ondanks de beperkende maatregelen toch een 

prettig verblijf heeft. Indien u nog vragen of suggesties heeft 

kunt  u deze via onze website indienen.  

Groet Team de Harder 

 

 



 

Van harte welkom bij Café Restaurant de 

Harder en Waterski vereniging deHarder.  

Indien u vragen heeft over het restaurant of 

de waterski vereniging vraagt u het dan       

gerust aan onze medewerkers. 

DRANKENKAART 

Frisdranken   

Cola – Cola Light – Sinas – 7up—Spa  
Bitter Lemon – Tonic - Cassis—Energy drink 
Appelsap – Jus d’orange—Ice Tea—Rivella 
Chocomel – Fristi 
 
Diverse blikjes frisfrank 
 

2,1 
2,6 
2,6 
2,6 

 
2,6  

Warme dranken   

Koffie—Thee 
Espresso 
Cappuccino—Koffie Verkeerd—Machiato 
Dubbele Espresso 
Warme Chocomel (met slagroom + 0,50) 

2,1 
2,4 
2,6 
3,1 
3,1 

  

Snacks   

Patat 
Patat met mayonaise, ketchup of curry 
Patat speciaal of satésaus 
Frikandel 
Frikandel met mayonaise, ketchup of curry 
Frikandel speciaal 
Ambachtelijke rundvleeskroket 
Kaassoufflé 
Kipkorn 
Mexicano 
Bamihap 
 

2,1 
2,4 
2,6 
1,6 
1,9 
2,1 
2,6 
1,6 
1,6 
2,1 
2,1 

Bittergarnituren   

Gemengd warm bittergarnituur 20 stuks 
Portie bitterballen 6 stuks 
Portie vlammetjes of mini loempia’s 6 stuks 
Portie kaas of worst 

10.5 
4.5 
4.5 
5.5 

Bieren   

Glas Hertog Jan - Jupiler 
Fles Heineken –Amstel –Grolsch –Hertog Jan 
Radler 2.0 
Radler 0.0 – Malt – Heineken 0.0 
Corona – Desparado -  Liefmans –  
Speciaal Bier v.a.  
Duvel - La Chouffe - Blonde 
  

2,6 
2,1 
2,6 
2,6 
3,6 
3,6 
3,6 

Wijnen   

Droge witte wijn glas / fles 
Zoete witte wijn glas / fles 
Rode wijn glas / fles 
Apperol 
 

3,1 / 14,3 
3,1 / 14,3 
3,1 / 14,3 

5,1 
  

Likeuren   

Binnenlandse likeuren  
Buitenlandse likeuren 

3,1 
3,6 

  

Gedestilleerd   

Jenever – Beerenburg – Jägermeister – Vieux 
Bacardi – Gin – Tequilla – Campari 
Whiskey (ballantines) – Wodka (smirnoff) 
Cognac’s— Whiskey’s 
Overig binnenlands  gedestilleerd 
Overig buitenlands  gedestilleerd 
  

3,1 
3,1 
3,6 

v.a. 4,1 
v.a. 3,1 
v.a. 3,6 

  

Mixjes met:   

Binnenlands Gedestilleerd 
Buitenlands Gedestilleerd 
Binnenlands Likeur 
Buitenlands Likeur 

v.a. 5,1 
v.a. 5,6 
v.a. 5,1 
v.a. 5,6 

  

DRANK – SNACKS 

Scan de QR code en bestel uw drankjes 

REAL TIME online. Na verwerking brengt 

de bediening uw bestelling naar de service 

tafel bij u in de buurt.  


