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ZOMERKAART 
Tel Havencafé: 014472257 

 
WELKOM BIJ HAVENCAFE PORT AVENTURA 
 

Havencafé Port Aventura nodigt u uit voor een ontbijt, lunch, borrel, diner of ander bijzonder moment! 
Voor ieder moment van de dag hebben wij bijpassende arrangementen. Neem plaats binnen aan het raam 
met zicht op de plezierbootjes of buiten op het sfeervolle (verwarmde) terras.  
 

Herken je dit, minutenlang kiezen in de menukaart en toch weer hetzelfde nemen? Verbreek deze 
gewoonte en laat je verrassen door iets lekkers van onze zomerkaart. ’s Winters serveren wij warme 
lekkernijen en pannenkoeken. Houdt dit in je achterhoofd en kom dan ook zeker eens een keertje langs.  
 
Heeft u echter een allergeen? En wilt u meer uitleg over onze gerechten, wendt u dan tot de 
horecaverantwoordelijke of 1 van onze medewerkers. Heeft u een glutenallergeen, dan kunnen wij u 
glutenvrije broodjes aanbieden bij uw lunch of ontbijt, enkel als u dit vooraf even meld bij reservatie.  
 

Aangezien iedereen steeds op hetzelfde tijdstip honger heeft, doet ons keuken-team zijn uiterste best om 
de gerechten zo snel mogelijk aan tafel te serveren.  
 
En tot slot, om iedereen een vlotte service en bediening te bieden, 1 tafel is 1 rekening ! 
Het horecabestaan is een leven met verschillende niveaus: creativiteit, sociaal engagement, geduld,… 
Zoveel in een kleine tijdspanne, dan moet je je tijd goed indelen:  
1 tafel, 1 rekening: tijd gespaard, en vriendschap onderstreept, gelijk hoe u het oplost. 
 
Alvast bedankt voor uw begrip!     
 

Onze keuken is dagelijks geopend vanaf 11:00u tot max. 20:00u. 
Porties en ijscoupes zijn te verkrijgen tot max. 21:00u. 

 

RESERVEREN  
 

Ontbijt serveren we, na reservatie, op zaterdag, zondag of feestdagen. 
 

Mocht u een tafel wensen te reserveren voor een lunch of diner dan reserveren wij een gezellig tafeltje 
binnen in het havencafé of onder het overdekt terras, wij RESERVEREN GEEN TAFELS BUITEN op het 
terras. Mocht er ter plaatse een tafel buiten beschikbaar zijn, dan helpen wij u uiteraard graag om buiten 
plaats te nemen.  
 

Zondagnamiddag houden we vooral rekening met de spontane horecabezoeker, we reserveren het 
Havencafé slechts halfvol! Wilt U toch zeker zijn van een tafeltje ?  
Dan telefoneert U best rechtstreeks naar 014 47 22 57 ! 
 

 

Openingstijden   
maandag t/m woensdag   vanaf 11h00 

zaterdag & zondag   vanaf 10h00 
 

juli & augustus  dagelijks vanaf 10h00 
tijdens zomerperiode : bij mooi weer open tot zonsondergang 
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Wish you where BEER!   
 

Op ‘ t vat,       
Leven in de brouwerij!  

Jupiler    25cl   5,2%     2.50 
Leffe (bruin/blond)   33cl  6,6% / 6,5%    3.70 
Filou                           33cl   8,4%     3.70 
 

Op fles,  
     Hoge glazen vangen veel bier! 
Westmalle Dubbel   33cl   7%     3.70 
Westmalle Tripel   33cl  9,5%     3.70 
Karmeliet                     33cl   8,4%     3.70 
Duvel    33cl   8,5%     3.70 
Hopus             33cl  8,3%     3.70 
Vedett Extra Blond   33cl   5,2%     3.00 
Vedett Extra White      33cl   4,7%     3.00 
Kriek St. Louis.      25cl                3,2%     3.00 
Liefmans On the Rocks 25cl   3,8%         3.20 
Liefmans Yell’Oh  25cl  3,8%     3.20  
Palm    25cl  5,2%     2.70 
Brugge Tripel   33cl  8,7%     3.70 
Kasteelbier Rouge  33cl  8%     3.70 
Kasteelbier tripel    33cl   11%     3.90 
La chouffe                   33cl.    8%     3.80 
 

Jupiler 0,0%    25cl  (alcoholvrij)    2.50                                         
 

Supplement grenadine         0.20 
 

Pareltjes uit eigen streek,  
                Die moet je geproefd hebben!  
Molder blond   33cl  7,40%     3.70 
Postel tripel    33cl  9,00%     4.70 
Postel bruin    33cl  7,00%     3.70 
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Lekker fris, 
             Even doordrinken     
Coca Cola           2.50 
Coca Cola Zero         2.50 
Fanta Orange          2.50 
Chaudfontaine plat/bruisend         2.50 
Tonissteiner orange          2.60 
Tonissteiner citroen          2.60 
Tonissteiner vruchtenkorf         2.60 
Tonisteiner Naranja         2.60 
Gini           2.60 
Schweppes tonic          2.60 
Schweppes agrum          2.60 
Lipton Ice tea          2.60 
Lipton Ice tea green         2.60 
Minute Maid sinaasappel        2.60 
Minute Maid appel         2.60 
Minute Maid appel-kers        2.60 
Minute Maid roze pompelmoes       2.60 
Fristi           2.50 
Cécémel           2.50 

 
Tegen den dorst,  
                Uit ne bokaal. 
POMTON  Minute Maid roze pompelmoes & Tonic    5.20 
GILOS   Gini & Minute Maid sinaasappel    5.20 
SPLASH  Minute Maid sinaasapel & Tonic     5.20 
 
PURE LEAF  Verse Ice Tea met limoen en munt    3.50 

 
Zomerse aanrader,  

Appelciders, laag in alcohol! 
Strongbow   Strongbow Red berries On the Rocks   4,5 %  3.50 
   Strongbow Elderflower On the Rocks  4,5 %  3.50 
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Smile, there’s coffee,  
               Koffie is altijd een goed idee! 
Koffie     gewoon tasje koffie     2.50 
Koffie deca   tegen slechte slapers     2.50 
Mokka koffie    voor de durfers, straffe kost    2.50 
Koffie van ‘t huis    potje advocaat /  slagroom    3.70 
Thee van ‘t huis   potje advocaat /  slagroom    3.70 
Koffie verkeerd   niks mis mee, gewoon lekker    2.90 
Belgische Cappuccino met ne goeie toef slagroom    2.90 
Italiaanse Cappuccino met  opgestoomde melk    2.90 
Cécémel warm   de enige echte      2.60 
Cécémel warm  de enige echte met slagroom   3.00 
Thee     heet water met heerlijke smaken    2.50
 natuur/rozenbottel/groen/kamille /citroen/munt/bosvruchten 
 

Verse muntthee / suikerstick / honing       4.00 

 
Warme opkikkertjes,  
                               Direct warm vanbinnen. 
Hasseltse Koffie / met ne scheut Hasseltse Jenever    7.00 
Ierse Koffie / met ne scheut Whisky      7.00 
Italiaanse Koffie / met ne scheut Amaretto                 7.00 
Baileys Koffie / met ne scheut Baileys      7.00 
Kippenkoffie / advocaat / koffie /  slagroom           7.00 

 
À laMinute, 
                   Een soepke op tafel. 
Tomatensoep  met 2 beschuitjes om te soppen    2.50 
Kippensoep   met 2 beschuitjes om te soppen    2.50 
Currysoep   met 2 beschuitjes om te soppen    2.50 
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Aperitieven & likeurtjes ,  
                 Geniet van de kleine dingen. 
Porto rood          4.00  
Porto wit          4.00 
Sherry dry          4.00 
Pineau des charentes         4.00  
Kirr            5.00 
Martini rood          5.00  
Martini wit          5.00 
Ricard           5.00 
Amaretto          5.50 
Baileys           5.50 
Sambucca          5.50 
Cognac Bisquit           5.50 
Cognac Rémy Martin         8.00 
Whiskey Johnnie Walker Red Label       6.00  
Whiskey J&B           7.00 
 
Jonge Bols          2.50 
Oude Bols           2.50 

 
Aperitieven van ’t huis, 

Puur Zomergevoel!  
Aperitief van ’t Huis / Witte Martini / Rose lemonade / ijs / limoen / munt 9.00 
Cuba Libre / Havana Rum 3 jaar / Coca Cola / ijs / limoen                      9.00 
Aperol Spritz / cava / spa bruis / sinaasappel / ijs     7.00 
 

Hendricks Gin / klassiek /  komkommer / Fever Tree tonic    11.00 
 

Bordiga Gin / Nieuwe Italiaanse small batch gin       
Dry / correcte bite, cleane smaak & in balans / Fever Tree tonic   12.00 
Rose / mooie kleur dankzij toevoeging van rozenknopjes / Fever Tree tonic 13.00 
Smoke / de enige gerookte gin ter wereld / Fever Tree tonic   13.00   
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Huiswijnen 
 
Wit  Droog: Sauvignon/Chardonnay “coteaux de l’ Ardèche” 
   Heldere gele kleur. Een neus van witte bloemen en vers fruit,  

met een mooi evenwicht in de mond. 
 

  Zoet:  PicPoul / BeauVignac / Moelleux 
   Zacht in de mond, een royaal mondgevoel van citrus en exotisch fruit 

 
Rood   Merlot/Syrah “coteaux de l’ Ardèche”    
   Espressieve lijnen met toetsen van rood fruit en een lichte kruidigheid.  

Vlotte afdronk met lichte en zachte taninne. 

 
Rosé   Cabernet/Grenache “coteaux de l’ Ardèche”  
   Een fruitige wijn met veel klein, rijp, rood fruit en aangename frisheid. 
   Een breed pallet waar fruit en zuren in een goed evenwicht elkaar aanvullen.
   
   Glas        3.90  
   Karaf ½ liter       12.00 
   Fles 75cl       18.00 
 

 

Cava   Marqués de Chivé,  Brut  

   Glas        5.50 
   Fles 75cl       23.00 
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Gezelligheid Troef,  
Kleine porties, meer plezier ! 

Portie kaas / Postelse kaasblokjes / Mini Postelse kaaskroketjes                         9.00                                     
Kempens bordje / Postelse kaas / Molse kipkap / mosterd                                9.00  
Calamares / 8 stuks / tartaar                                                                             7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Bourgondische bitterballen / mosterd / 6 stuks                                                 7.00                                                                    
Mini Loempia's / 8 stuks / loempiasaus       7.00 
Warm hapjesbord / 12 gemengde gefrituurde  hapjes                                         9.50 
Vissersbordje / 12 gemengde gefrituurde vishapjes / tartaar                                10.00 
 

Tapasplank / Tomaatjes / uiringen / olijven /tapenade / chorizo / brood & ham 15.00 
 

Borrelplank          18.00 
kippenboutjes / boulet / bitterbal / Postelse kaas / kipkap / mosterd & brood 

 
Kleine hongerstillers. 
Dagsoep / brood         4.50 
Bruschetta tomaat / mozzarella / Italiaanse kruiden / 3 stuks                           6.00 
Vleesbordje / slaatje / bourgondische vleeskroketten / ham                         9.00 
Postels Kaasbordje / slaatje / diverse Postelse kaaskroketjes / parmezaan  12.50 
Duo kroket / slaatje / kaas & garnaalkroket            12.00 
Garnaalbordje / slaatje / diverse garnaalkroketjes / garnalen   14.50 
Bordje frisse vis / slaatje / gerookte zalm / gerookte forel / garnaaltjes   16.50 

 
Kroks, 

“De boterham meej hesp en kaas” 
Krok uit ‘t vuistje                  5.00 
Krok meneer                    8.00 
Krok mevrouw / 1 spiegelei        9.00 
Krok ananas / ananas / kaas        9.00 
Krok pesto / pesto / tomaat / mozzarella                10.00 
Krok feta / paprikatapenade / gegrilde paprika     10.00 
Krok videe / apart potje videe       11.00 
Krok bolognaise / apart potje bolognaise      11.00 
Krok zalm / gerookte zalm / ui                  11.00 
Krok kip / caesardressing / tomaat / parmezaan     11.00 
Krok geitenkaas / abrikozenconfituur / spek     11.00 
                                           
Extra Croque                                                                             2.00 
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Laten we buiten eten,  
En de zomer proeven… 

 
2 pistolets / ham / kaas        5.00 
 
Pistolet / roerei / spek        6.50 
 
Toast / roerei / zalm         7.50 
 
Notenbol matroos / brie / honingmosterd / appel / noten / rucola  9.50  
 
Bagnat zonnige vloed / gerookte forel / verse eiersla / radijs / rucola  10.00 
 
Flaguette zeeslag / wasabimayonaise / gerookte zalm / ei / rucola  11.50 
 
Focaccia aan wal / pestomayonaise / kip / zongedr. tomaat / pijnboompitten 11.50 
 
Uitsmijter het anker / waldkorn toast / ham & kaas / groenten / ei  12.50 
 
Fish & chips / kabeljauwkibbeling / fris slaatje / verse tartaar / friet     13.00 
 
Paella het kombuis / vis & vlees       18.50 
 
Videe van de thuishaven / korfje / slaatje / brood     14.00   
 

Supplement frietjes, kroketten            3.20  
Supplement saus              0.70    

  
Veggie Curry bowl / tagliatelle / groentencurry / brood    15.50 
 
Schipperspasta gerookte zalm / farfalle / broccoli     17.50 
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Salades, 
           Zomers gezond !  
Grieks slaatje / feta / olijven / komkommer / tomaat    15.00  
Slaatje pesto kip / pesto /dressing / tomaatjes / parmezaan / pijnboompitten 17.50 
Slaatje geitenkaas / peer / vijgen / serranoham / walnoten / framboosdressing 18.00 
Slaatje scampi / 8 scampi’s / ei / croutons / italiaanse ham / parmezaan 21.50  
 
 

Pasta,  
           Dat smaakt altijd!  
Spaghetti bolognaise / kaas / brood      13.90 
Veggie Curry bowl / tagliatelle / groentencurry / brood    15.50 
Schipperspasta gerookte zalm / farfalle / broccoli     17.50 

 
Hamburgers met frietjes, 

Een reden om met de handen te eten… 
Klassieke burger / mayo & ketchup / sla / tomaat / gebakken ui  12.00 
Spek burger / brazilsaus / sla / tomaat / cheddar / spek    12.00                                                                  
Zalm burger / tartaar / sla / rucola / rode ui / komkommer   14.00 
Kip burger / sla / rucola / appel / mangocurry     13.00 
Veggie burger / groentenburger / cheddar / spinazie / tomaat   13.00 
 
Pulled Pork BURGER / gepluisd varkensvlees / koolsla / wedges   16.50  
 

Wat is nu eigenlijk Pulled Meat ?  
Traaggegaard vlees uit een rookoven, naderhand uiteen getrokken met speciale kammen  
waardoor draadjesvlees ontstaat.  Heerlijk zacht en mals, zeker een aanrader !  
 
 

Kindergerechten,  
Heel wat lekkers voor de allerkleinste! 

Croque uit ’t vuistje / ketchup       5.00 
Portie frietjes met mayonaise       3.70 
Kinderspaghetti / kaas / brood       7.00 
Kidsburger / zacht broodje / hamburger / mayo / ketchup / frietjes  7.00 
Kipnuggets / frietjes / mayo / ketchup      7.00 
Kaaskroket / frietjes / mayo / ketchup      7.00 
Kindervidee / frietjes         8.00 
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Verdient jou (B)engeltje iets zoet?  
Maak hier je keuze…  

Zomerijsje /  1 bol vanille-ijs / aardbeien / aardbeiensaus       6.50  
NEMO / 1 bol vanille-ijs / spikkeltjes             2.50  
DORY / 1 bol chocolade-ijs / spikkeltjes            2.50  
Dolfijntje / 2 bollen vanille-ijs / chocoladesaus          5.00  
Churros / 8 stuks / bloemsuiker / kermissfeer                     5.00  
Diverse handijsjes / verkrijgbaar aan de toog 

 
Lekker zoet,  
                     Om duimen en vingers af te lekken.  
Churros / 8 stuks / bloemsuiker / kermissfeer                 5.00 
Churros / 8 stuks / pure chocoladesaus / kermissfeer       6.00 
Appelkruimeltaartje / slagroom            4.00 
Abrikooskruimeltaartje / slagroom       4.00 
Kersenkruimeltaartje / slagroom       4.00 

Een heerlijk bolletje ijs er bij      + 1.50 
 
Brusselse wafel met suiker        5.00 
Brusselse wafel met slagroom       6.00 
Brusselse wafel met vanille-ijs  / slagroom      8.00 
Brusselse wafel met vanille-ijs / krieken      10.00 

Brusselse wafel met banaan & chocolade           10.00 
Brusselse wafel met verse aardbeien             dagprijs 

 
Het leven is net als ijs,  

geniet er van voor het smelt ! 
Coupe vanille of chocolade / 3 bollen      6.00 
Coupe dame blanche / vanille ijs / chocoladesaus     7.00 
Coupe dame Noire / chocolade ijs / chocoladesaus    7.00 
Coupe bresilienne / vanille ijs / caramel / bresseliennootjes   7.00 
Coupe advocaat / vanille ijs / advocaat      7.00 
Coupe warme krieken / vanille ijs / apart potje warme kriekjes   8.00  

Coupe verse aardbeien / vanille ijs / aardbeiensaus / aardbeien      dagprijs 
 
Supplement slagroom        1.00 
Supplement warme chocoladesaus       1.50 
Supplement warme krieken        2.50 
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Ontbijten met zicht op de plezierbootjes 

Elk weekend vanaf 10u, op voorhand reserveren is een vereiste! 
 
Standaard ontbijt  glaasje fruitsap, koffie/thee, assortiment broodjes & ontbijtkoeken, 
€ 13,50 PP   belegschotel, confituur & choco, een eitje naar keuze, spek  
 
Luxe ontbijt   glaasje fruitsap, koffie/thee, assortiment broodjes & ontbijtkoeken, belegschotel  
€ 18,50 PP  confituur & choco, gerookte zalm, kaasplankje, een eitje naar keuze, spek  
 
Super De Luxe ontbijt  glaasje cava, glaasje fruitsap, koffie/thee, assortiment broodjes & ontbijtkoeken  
€ 23,50 PP   belegschotel, confituur & choco, gerookte zalm, kaasplankje, yoghurt & fruitsalade,  

een eitje naar keuze, spek  
 
Veggie ontbijt   glaasje fruitsap, koffie/thee, assortiment broodjes & ontbijtkoeken,  
€ 18,50 PP   confituur & choco, kaasschijven, duo van kaas, honing & noten,  

tomaat & mozzarella, gegrilde tomaat, een eitje naar keuze  
 
Een glutenvrij ontbijt  koffie/thee of verse muntthee, glutenvrije broodjes, ham, kaas & brie,  
€ 19,00 PP  tomaat – mozzarella, yoghurt & fruitsalade, verse tonijnsla, eitje naar keuze  
 
 
Voor kinderen (- 12 jaar) wordt per levensjaar 1 euro aangerekend.  

 
 
 
 

Er’vaar’ watersport-FUN  @  ZilvermeerHaven.be 
Hou je van snelheid, avontuur en sensatie of verkies je eerder een rustigere vorm van waterbeleving ?  

Combineer uw lekkers in het Havencafé met één van onze watersportactiviteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

www.SplashyEvents.be 
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VAAR JE MEE ? 
VAREN EN WANDELEN  

Laat je overzetten door één van onze overzetboten en maak een mooie terug-wandeling  
langs prachtige natuurgebieden.  

Er zijn verschillende stopplaatsen en wandelroutes mogelijk  
TAXI-BOAT  

Heeft U iets te vieren in intieme kring ? Droom dan lekker weg aan boord  
van de Luxe pontonboot met een glaasje cava ! 

BANANARIDING & FUN-TUBES 
Gewoon een keertje leuk vertoeven op & in het water, meevaren tegen hoge snelheid,  

waterski, wakeboard of bananariding… geen uitdaging is ons te veel ! 
BOOTTOCHTEN 

Genieten van pure rust aan boord van  onze sportcruiser tijdens een daguitstap  
of verkies je eerder wat sensatie tijdens snelvaartmomenten ? Alles kan ! 

FLOATXPRESS 
Al eens aan boord gezeten in een trein OP het water? 

  

 
ZELF KAPITEIN ? 

SLOEPVERHUUR  
Sta je liever zelf aan het roer?  Dat kan met één van onze leuke, comfortabele sloepen.  

Hiervoor heeft u geen vaarbewijs of zelfs geen ervaring nodig.   
Wij leren U hoe de boot te besturen 

ELECTRIC PADDLE DRIVE 
Er’vaar’ de rust op het water  &  leer hoe simpel het is de boot te besturen 

DINER ON THE WATER 
met de speciaal ontworpen ‘Electric Paddle Drive’ simpel te besturen met een joystick  

en elektrisch aangedreven kiest u voor een ONTBIJT … LUNCH … APERO …  
met zicht op de haven of te midden van het grote meer. 

VAARLESSEN 
Praktijkervaring tot het behalen van een vaarbewijs & Privélessen 
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