
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerechten van deze kaart kunnen worden 
besteld op maandag t/m vrijdag 

van 13.00 -19.00 uur.(*) 
 
 
 
 
 

Tip: bestel een fles huiswijn voor slechts €17,- 

 

 

Drank en versnaperingen 

Corona kaart 



 
 

Dranken 
 
Koffie of thee     2,20 
Cappuccino/Latte v.a.    2,50 
Verse munt- of gemberthee   2,70 
Chocolademelk (warm/ koud)   2,00 
Slagroom     0,50 
 
*Taart: 
Appeltaart     3,00 
Taart van de dag (op=op: dag taart)  3,50 
 
*Koude dranken: 
Melk en karnemelk    1,50 
Alle frisdranken    2,50 
Sappen/Smoothies v.a.    3,00 
 
*Bieren: 
Warsteiner tap 0,2 l.    2,20 
Warsteiner tap 0,25 l.    2,50 
Palm tap     3,50 
Warsteiner, fles    3,00 
La Trappe, fles     4,00 
Radler 2.0/ 0.0, fles     3,00 
Leffe Blond of Ruby, fles   4,00 
Westmalle Tripel, fles    4,50 
Bier van de maand, vraag de bediening! 4,00 
      
 
*Wijnen: 
Huiswijn wit, rood, rosé per glas  3,30 
Luxe wijnen per glas, vraag de bediening!  3,80- 4,50 
Huiswijn wit/rood per fles (tip voor groepen!)  17,00 
 
*Aperitief/PSV: 
Sherry fino, Port, Martini, Campari, per glas 3,50 
 
*Gedistilleerd: 
Jonge jenever, Beerenburg    2,50 
Corenwijn, Bols     3,50 
Oude jenever, Rutte/5jr.   3,00/4,00 
 
*Buitenlands Gedistilleerd: v.a   4,50 

Uit eigen keuken (Onder voorbehoud, vraag de 
bediening*) 
 
Tosti ham en/of kaas, of Vlamtosti (pittig)  3,00/ 4,00 
Bolletje kaas/ of ham/ of ei    1,50 
Broodje kroket (kalf, rund, saté of garnaal)  3,50 
Gehaktbal met brood     5,50 
Uitsmijter ham en/of kaas    6,50 
Saté met kroepoek, atjar en frites   9,50 
 

*I.v.m. CORONA en de ontwikkelingen daarvan serveren 
wij in de Harmonie voorlopig nog geen Weekmenu. Wel 
hebben we aangepaste ‘’Specials’’, check de bordjes in 
het Grandcafé! 
Tevens kunnen bepaalde producten tijdelijk niet leverbaar zijn,  
Wij zijn ook afhankelijk van onze leveranciers. 
 

Versnaperingen* 
‘’Plato Gustería’’ (borrelgarnituur mix, v.a. 4 p.)  2,50 p.p. 
Oude of jonge kaas     3,50 
Droge worst/ Leverworst    3,50 
Ossenworst      4,00 
Bitterballen 8 st.     5,00 
Vlammetjes/Vega loempia’s 8 st.    5,00 
Gemengde noten (on)gezouten    3,00 
Pinda’s of chips      1,50 
Olijven / kaas zoutjes     2,50 

 

Extra’s 
Mandje brood met gezouten boter    3,50 
Portie frites met mayo, ketchup of curry  3,50 
Kom gemengde sla*     3,00 

 
*In overleg passen we voor jou iets aan, vraag het de bediening! 
Buiten de kaart om hebben we nog een aantal digestieven en 
speciale dranken, en vaak ook bijzondere (frituur) hapjes. 
 
Disclaimer  
Ja. Onze producten bevatten gluten, verzadigde vetten 
en sporen van noten. Andere allergieën? Meldt het ons!  


