ZOMERKAART
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. Rekening houdend met zoveel mogelijk Belgisch,
lokale producten en producenten of erkende streekproducten. Eet bewuster, eet lokaal. Iedereen wordt hier beter van.
’s Winters serveren wij warme gerechten 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.
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 14:30 en van 16:30 tot 20:00u.
Porties en ijscoupes zijn te verkrijgen van 11:00u tot max. 21:00u.

Bij regenweer keuken van 11:00u tot 20:00u
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 havenca fé
of op het overdekt terras, naargelang de drukte het toelaat.

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

Openingstijden havencafé
maandag t/m woensdag: vanaf 11u tot …
zaterdag en zondag: vanaf 10u tot …
donderdag & vrijdag gesloten
juli & augustus: alle dagen open
ma, di, woe, do, vr: vanaf 11u tot zonsondergang
zaterdag en zondag: vanaf 10u tot zonsondergang

Wish you where BEER!
Op ’ t vat
Jupiler
Leffe blond
Filou
Kasteelbier Rouge

25cl
33cl
33cl
25cl

5,2%
6,5%
8,4%
8%

2.50
3.80
3.70
3.20

Chouffe soleil
Duvel
Karmeliet
Kasteelbier tripel
Kriek St. Louis.
Liefmans On the Rocks
Leffe bruin
Palm
Vedett Extra White
Vedett Extra Blond
Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel

33cl.
33cl
33cl
33cl
25cl
25cl
33cl
25cl
33cl
33cl
33cl
33cl

6%
8,5%
8,4%
11%
3,2%
3,8%
6,6%
5,2%
4,7%
5,2%
7%
9,5%

3.90
3.70
3.70
3.90
3.20
3.20
3.80
2.70
3.00
3.00
3.90
3.90

Jupiler
Leffe blond

25cl
33cl

0,0%
0,0%

Op fles

(alcoholvrij)
(alcoholvrij)

Supplement grenadine

2.50
3.70
0.20

Pareltjes uit eigen streek, die moet je geproefd hebben!
Molder blond
Postel tripel
Postel bruin

33cl
33cl
33cl

7,40%
9,00%
7,00%

3.70
4.70
3.70

een perfect match met ons kempisch bordje

9.00

Appelciders #RefreshingByNature
STRONGBOW RED BERRIES
STRONGBOW RED BERRIES
STRONGBOW GOLD APPLE
STRONGBOW ROSE APPLE

On the Rocks
On the Rocks
On the Rocks
On the Rocks

4,5 %
0,0 %
4,5 %
4,5 %

(alcoholvrij)

4.50
4.50
4.50
4.50

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruisend
Tonissteiner orange
Tonissteiner citroen
Tonissteiner vruchtenkorf
Tonisteiner Naranja
Gini
Schweppes tonic
Schweppes agrum
Lipton Ice tea
Lipton Ice Tea Zero
Lipton Ice tea green
Minute Maid sinaasappel
Minute Maid roze pompelmoes
Fristi
Cécémel

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.50
2.50

Aanraders tegen den dorst #evendoordrinken
POMTON
GILOS
SPLASH

Minute Maid roze pompelmoes & Tonic
Gini & Minute Maid sinaasappel
Minute Maid sinaasapel & Tonic

5.20
5.20
5.20

VERSE ICE TEA
APPELTAP
APPEL RODE BIET

Huisgemaakt
Verse appelsap v/d appelboer uit Postel
Verse appel rode biet sap v/d appelboer uit Postel

3.50
3.00
3.00

BOB, Zwanger of liefst geen kater?

CRANBERRY MOCKTAIL

25cl
33cl
On the Rocks

0,0%
0,0%
0,0 %

cranberrysap / rose lemonade / ijs / fruit

2.50
3.70
4.50

7.00

ALCOHOLVRIJ

JUPILER
LEFFE BLOND
STRONGBOW RED BERRIES

Weer of geen weer, altijd welkom voor een koffie!
Koffie
gewoon tasje koffie
Koffie deca
tegen slechte slapers
Espresso
voor de durfers, straffe kost
Koffie van ‘t huis
potje advocaat / slagroom
Thee van ‘t huis
potje advocaat / slagroom
Koffie verkeerd
niks mis mee, gewoon lekker
Latte Machiato
laagjes koffie/melkschuim
Belgische Cappuccino
met ne goeie toef slagroom
Italiaanse Cappuccino
met opgestoomde melk
Cécémel warm
de enige echte
Cécémel warm
de enige echte met slagroom
Thee
heet water met heerlijke smaken
natuur/rozenbottel/groen/kamille /citroen/munt/rooibos/appelbes

2.50
2.50
2.50
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.60
3.00
2.50

Verse muntthee / kandijstick / honinglepel
Verse gemberthee / sinaasappel / honinglepel

4.60
3.50

Hasseltse Koffie
met ne scheut Hasseltse Jenever / slagroom
Ierse Koffie
met ne scheut Whisky / slagroom
Italiaanse Koffie
met ne scheut Amaretto / slagroom
Baileys Koffie
met ne scheut Baileys / slagroom
Kippenkoffie
advocaat / koffie / slagroom
» The best what a chicken can get! #degoudenhaan

7.00
7.00
7.00
7.00
7.50

Tomatensoep
Kippensoep
Currysoep

2.50
2.50
2.50

met 2 beschuitjes om te soppen
met 2 beschuitjes om te soppen
met 2 beschuitjes om te soppen

Graag wat extra’s?
Honinglepel
Kandijstick
Potje advocaat

0.80
0.80
1.50

OK, but first Apéro
Porto rood
Porto wit
Sherry dry
Pineau des charentes
Kirr
Martini rood
Martini wit
Ricard
Amaretto
Baileys
Sambucca
Cognac Bisquit
Cognac Rémy Martin
Whiskey Johnnie Walker Red Label
Whiskey J&B

4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.50
5.50
5.50
5.50
8.00
6.00
7.00

Jonge Bols
Oude Bols

2.50
2.50

Aperitief van ’t Huis / Witte Martini / Rose lemonade / ijs / limoen / munt
Cuba Libre / Havana Rum 3 jaar / Coca Cola / ijs / limoen
Aperol Spritz / cava / spa bruis / sinaasappel / ijs
Cranberry Mocktail / 0% / cranberrysap / rose lemonade / ijs / fruit

9.00
9.00
7.00
7.00

Hendricks Gin / klassiek / komkommer / Fever Tree tonic

11.00

Bordiga
» Dry / correcte bite, cleane smaak & in balans / Fever Tree tonic
» Rose / mooie kleur dankzij toevoeging van rozenknopjes / Fever Tree tonic
» Smoke
/ de enige gerookte gin ter wereld / Fever Tree tonic

12.00
13.00
13.00

Wine not?
Wit

Droog:

Richebaron Sauvignon/Chardonnay
Deze wijn biedt het beste van de 2 wijdst verspreide witte wijndruiven:
De Sauvignon Blanc die diepgang, frisse zuurtjes en appelnuances aanreikt. Waar de Chardonnay dan weer
zorgt voor het evenwicht, de florale toetsen opwekt en een accent van verse boter.

Zoet:

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

Rood

Richebaron Merlot/Syrah
Deze modern gestijlde easy-drinking wijn is de belichaming van de nieuwe wind die er de laatste jaren door
de Ardèche regio waait. Zij zetten nu vol in op jonge, frisse en fruitige wijnen, vlot combineerbaar en
ideaal voor vrijwel elke gelegenheid.

Rosé

Richebaron (Cabernet / Grenache)
Deze roséwijn onderscheidt zich van het gros door zijn droge nuances van jonge rode vruchten en
droge, licht kruidige afdronk.
Een echte all-round rosé die men opentrekt bij het uitbreken van de eerste zonnestralen.
Glas
Karaf ½ liter
Fles 75cl

Cava

Marqués de Chivé, Brut
Sinds 1986 mag er voor de Cava D.O., chardonnay aangewend worden, ook hier in deze Marques de chivé
vinden we deze internationaal bekende druivensoort terug.
Glas
Fles 75cl

Steeds verkrijgbaar van 11:00u tot 21:00u

3.90
12.00
18.00

5.50
23.00

Proeven & proosten, want samen is leuker dan alleen!
Portie kaas / Postelse kaasblokjes / Mini Postelse kaaskroketjes
Kempens bordje / Postelse kaas / Molse kipkap / mosterd
Calamares / 8 stuks / tartaar
Bourgondische bitterballen / mosterd / 6 stuks
Mini Loempia's / 8 stuks / loempiasaus
Warm hapjesbord / 12 gemengde gefrituurde hapjes
Vissersbordje / 12 gemengde gefrituurde vishapjes / tartaar
Krok uit het vuistje / 1 krok / ketchup

9.00
9.00
7.00
7.00
7.00
9.50
10.00
5.00

Nacho Cheese / tomatensalsa / jalapeño / guacamole / zure room / kaas
Nacho Meat / Chili con carne / jalapeño / guacamole / zure room / kaas
Krokplank / 3 kroks / mayo / ketchup
Tapasplank / tomaatjes / uiringen / olijven / tapenade / chorizo / brood & ham
Borrelplank / warm / koud gemengd

10.00
12.50
9.00
15.00
18.00

Onze cadeaubons
In te vullen naar keuze & klaar om uitgepakt te worden. #cadeautip

• ACTIVITEIT • ONTBIJT • CADEAU •

Onze gerechten worden met liefde gemaakt,
rekening houdend met Belgische, lokale producenten & streekproducten

Keuken open van
11:00u tot 14:30u & 16:30u tot 20:00u
= 11:00u tot 20:00u

Wensen of Allergenen ?
Laat het ons weten

Ontdek onze nieuwe kroks!
Streekpistolet / Postelse kaas / “ophetveld”-confituur / roomboter / graanmosterd

6.50

Rustieke Krok Meneer / ham & kaas / slaatje

8.50

Rustieke Krok Mevrouw / ham & kaas / vrije uitloop spiegeleitjes / slaatje

10.00

Rustieke Krok Ananas / ham & kaas / ananas / slaatje

10.00

Boterham carpaccio / truffelmayo / zongedr. Tomaat / parmezaan / pijnboompit

14.00

Boterham “Polle” / hummus / gegrilde groenten / Polle geitenkaas / pijnboompit / tomaat

12.50

Broodje Kempisch spek / appel / ijsbergsla / ei / tuinkers

12.50

Rode bieten wrap / gerookte zalm / edamame / guacamole / radijs / rode ui

14.00

»

Liever 100 % vegan? Ook heerlijk met hummus & falafel

Kaasbordje / duo van Oud Brugge & Postelkaas / slaatje / brood

13.00

Vanaf 6 personen,
Keuze beperken tot 4 gerechten

Garnaalbordje / 2 ambachtelijke garnaalkroketten / grijze garnalen / slaatje / tartaar / brood 15.00
Belgisch Duo / 1 kaas- & 1 garnaalkroket / slaatje / brood

14.00

Vleesbordje / 2 vleeskroketten / slaatje / mosterd / brood

10.00

Salade caesar kip / parmezaan / croutons / ei / brood

18.50

Salade falafel & feta / komkommer / granaatappel / tzatziki / brood & hummus

18.50

Salade ter land & ter zee / scampi / witte pens / spek / brood

21.50

Fish & chips / slaatje / kabeljauwkibbeling / garnalen / verse tartaar / Belgische frietjes

14.00

Spaghetti bolognaise / kaas / brood

13.90

Videe van de thuishaven / korfje / slaatje / brood

14.00

Supplement Belgische frietjes, Postelse aardappelkroketten

3.20

Supplement videe of bolognaise

3.50

Supplement saus

0.70

Bij slecht weer…
Verse soep

4.50

“GOOD FOOD, GOOD MOOD“

Beperkte menukaart,
Najaar » Winterkaart

EAT IN
OR TAKE OUT

Havencafé open tot zonsondergang

13.00

Zalm burger / tartaar / sla / rucola / rode ui / komkommer / Belgische frietjes

14.00

Veggie burger / bamischijf /sla / spiegeleitje / Belgische frietjes

13.00

Spekburger / sla / tomaat / zoete uienmayo / cheddar / spek
Griekse burger / sla / tzatziki / komkommer / tomaat / feta
Chili burger / sla / hot cocktail / jalapeño / cheddar / tomaat / rode ui / nacho
Truffel burger / slamix / truffelmayo / courgette / zongedr. Tomaat / ham /parmezaan

»

LOKAAL VERS

DE ENIGE ECHTE KEMP BURGERS ! #BURGERZAKEN

APPELTAP of APPEL-RODE BIET TAP: 3.00 €

Kukelukurrie / kipburger / sla / rucola / mangocurry / appel / Belgische frietjes

Inclusief Belgische frietjes / uiringen / mayo

Vers van lokale boeren , eet bewust, eet lokaal.

Wat lekkers voor die (B)engeltjes..
Krok uit ’t vuistje / ketchup
Pistolet gezond / groentjes / mayo
Portie Belgische frietjes met mayo
Kinderspaghetti / kaas / brood
Kidsburger / zacht broodje / hamburger / mayo / ketchup / Belgische frietjes
Kipnuggets / Belgische frietjes / mayo / ketchup
Kaaskroket / Belgische frietjes / mayo / ketchup
Curryworst / Belgische frietjes / mayo / ketchup
Kindervidee / Belgische frietjes

5.00
5.00
3.90
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00

NEMO / 1 bol vanille-ijs / spikkeltjes
DORY / 1 bol chocolade-ijs / spikkeltjes
Dolfijntje / 2 bollen vanille-ijs / chocoladesaus
Poffertjes / 8 stuks / bloemsuiker

3.00
3.00
5.50
4.00

Na de lunch, zin in een wandeling van 4km? Neem dan de overzetboot : 3.50 €
Of enkel even meevaren kan in het weekend met de watertrein : 4.00 €

15.00

Laat je niet opwinden door de tijd… #Desserttime
Onze geliefde taartjes:

4.20

Appelkruimel / slagroom
Abrikooskruimel / slagroom
Kersenkruimel / slagroom
+ Een heerlijk bolletje Postelijs er bij
Brusselse wafels

1.50

met suiker

6.00

met slagroom

7.00

met vanille-ijs / slagroom

8.50

met vanille-ijs / krieken

10.50

met verse aardbeien

seizoen

Onze Postelse ijscoupes, 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 / bresseliennenootjes

7.00

Coupe advocaat / vanille ijs / advocaat

8.50

Coupe warme krieken / vanille ijs / apart potje warme kriekjes

8.50

Coupe verse aardbei / vanille ijs

seizoen

» Lactosevrij vanille ijs verkrijgbaar
Supplement slagroom

1.00

Supplement warme chocoladesaus

1.50

Supplement warme krieken

2.50

Supplement advocaat

3.00

VOLG ONS OP
ZILVERMEERHAVEN PORT AVENTURA

Goedemorgen! Ontbijten met zicht op de plezierbootjes...
Start je dag met dit lekkers, dagelijks verkrijgbaar van 11u – 14.30u
Brunchbordje SPEK: brood / roomboter / roerei / streekconfituur / loonse stroop
Brunchbordje ZALM: brood / guacamole /rucola / roerei / rode ui
Brunchbordje GEITENKAAS : brood / roerei / rucola / walnoot / zongedr. Tomaat
Burgereitje / kempburger / sla / tomaat / cheddar / spek / vrije uitloop spiegelei

10.00
12.00
12.00
10.00

Jouw weekend start met je voeten onder tafel in ons havencafé.
Maak je keuze en geniet van een lokaal ontbijtje met zicht op het kanaalmeer.
Gezellig met z’n twee of met een hele bende.
Haast en spoed is zelden goed, maar tijdig reserveren moet.

Zaterdag, zondag & feestdagen vanaf 10u
Lokaal standaad ontbijt
€ 16.00
Glaasje Postelse Appeltap
2 tassen koffie of thee
Verse pistolets van de lokale bakker
Mini koffiekoekjes & roomboter
Slagerspallet van Molse kipkap, Boerenham & Postelse kaas
Streek confituur uit Nijlen, Loonse stroop & choco
Vrije uitloop eitjes
Ontbijtspek

Lokaal luxe ontbijt
€ 20.00
Glaasje Postelse Appeltap
2 tassen Koffie of thee
Verse pistolets van de lokale bakker
Mini koffiekoekjes & roomboter
Streek confituur uit Nijlen, Loonse stroop & choco
Slagerspallet van Molse kipkap, boerenham & Postelkaas
Duo van luxe kazen , Gerookte zalm & garnalen
Vrije uitloop eitjes
Ontbijtspek

glaasje cava

glaasje cava

supplement € 5,50

supplement € 5,50

Veggie ontbijt
€ 19.00
Glaasje Postelse Appeltap
2 tassen Koffie of thee
Verse pistolets van de lokale bakker
Mini koffiekoekjes & roomboter
Streek confituur uit Nijlen, Loonse stroop & choco
Duo van brie & postelse kaas
Gegrilde tomaat
Huisgemaakte eiersalade van vrije uitloop eitjes
Vrije uitloop eitje

Glutenvrij ontbijt
€ 20.00
Glaasje Postelse Appeltap
2 tassen Koffie of thee
Glutenvrije broodjes & roomboter
Streek confituur uit Nijlen, Loonse stroop & choco
Slagerspallet van ham, boerenham & Postel kaas
Huisgemaakte eiersalade van vrije uitloop eitjes
Huisgemaakte tonijnsalade
Vrije uitloopeitjes
Ontbijtspek

glaasje cava

glaasje cava

supplement € 5,50

Voor kinderen (- 12 jaar) wordt per levensjaar 1 euro aangerekend.

Verkocht aan al dit lekkers?
Koop dan hier jouw potje confituur, stroop,.. en geniet thuis of op je boot verder. #freshformthefarm

supplement € 5,50

VAAR JE MEE ?
VAREN EN WANDELEN
Laat je overzetten door één van onze overzetboten en maak een mooie terug-wandeling
langs prachtige natuurgebieden.
Verschillende stopplaatsen en wandelroutes mogelijk
TAXI-BOAT
Heeft U iets te vieren in intieme kring ? Droom dan lekker weg aan boord
Op één van onze van de Luxe pontonboten met een glaasje cava !

BANANARIDING
Voor de echte adrenaline kick gaan we voor snelheid op de aansluitende kanalen met speedbootFUN en bananariding
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 deze 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

www.SplashyEvents.be

