
 

 

Heeft u een allergie? meld het ons! 

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom in het restaurant van camping De Zeehoeve 

 

Camping de Zeehoeve is gelegen aan de Waddenzee in Harlingen en ligt op loopafstand van het 

historische centrum.  

Het restaurant beschikt over verschillende mogelijkheden zo kunt u er een hapje eten of een drankje 

drinken. Wellicht op ons terras en genieten van het mooie weer. Het is mogelijk om in de ochtend 

heerlijke afgebakken broodjes af te halen bij het restaurant. (tussen 08.15 en 10.30 uur)Deze graag 

op vooravond bestellen zodat ze de volgende ochtend voor u klaar staan. Mocht u een geheel 

verzorgd ontbijt willen dan is dat tevens een van de mogelijkheden. Het ontbijt bestaat uit diverse 

broodsoorten, kaas en vleessoorten, zoet beleg, koffie/thee, jus d orange en een gekookt ei. Prijs 

voor een geheel verzorgd ontbijt is € 12,50 

Ook zijn er vele mogelijkheden wat betreft familiefeesten, bruiloften, vergaderingen en/of andere 

bijeenkomsten.  

Wilt u  het gemak en bij de caravan, camper of tent eten dan kunt u ook snacks of pizza afhalen in 

het restaurant en deze mee nemen de camping op. 

 

Heeft u een allergie meld het ons. Wij wensen u een fijne vakantie op onze camping en eet 

smakelijk!! 

 

Vriendelijke groeten, 

Medewerkers camping de Zeehoeve 

  



 

 

Heeft u een allergie? meld het ons! 

 

 

Drankenkaart 

 

Warme dranken    Bieren      
Koffie    € 2,50  Heineken tap  (0,25l)  € 2,90  
Cappuccino   € 2,60  Heineken tap  (0,35l)  € 3,80         
Koffie verkeerd  € 2,60   Heineken tap (0,5L)  € 5,85  

Thee    € 2,40  Birra Moretti (fles)              € 3,50  

Warme chocolademelk € 3,00   Desperados   € 4,00 

       met slagroom  € 3,30   Texelse Skuumkoppe  € 4,50  

Dokkumer koffie   € 6,50   Radler 0% & 2%  € 3,30 

Irish koffie    € 7,30   Heineken 0%    € 3,00 

Kriek Lambic rosé bier € 4,00 

Erdinger Weissbier  € 5,50 

Affligem (div) en  0.0%     € 4,00 

Apple Bandit (Cider)  € 3,00 

 

Koude dranken     Binnenlands gedistilleerd   
Coca cola/zero   € 2,60  Jenever (jong/oud/bessen)    € 2,90 
Fanta/sprite/cassis  € 2,60  Beerenburg   € 2,90 

Bitter lemon/Tonic  € 2,60  Jagermeister   € 2,90 

Rivella    € 2,60  Vieux    € 2,90 

Chaidfontaine blauw/rood € 2,60  Apfelkorn   € 3,20 

Ice tea (div soorten)  € 2,70  Malibu    € 3,20 

Appelsap   € 2,60  Safari    € 3,20 

Jus d’orange   € 2,60  Passoa    € 3,20 

Fristi/chocolademelk  € 2,60   

Limonade   € 1,00 

Melk    € 2,20 

 

Wijnen      Buitenlands gedistilleerd   

Rode wijn   € 3,85  Cointreau /Tia maria  € 4,30  

Witte wijn   € 3,85  Amaretto    € 4,30 

Rosé wijn    € 3,85  Baileys    € 4,30 

Martine (rood & wit)  € 4,00  Bacardi rum /vodka  € 4,30 

Rode Port   € 4,00  Johnnie Walker (red)  € 4,30 

Sherry medium  € 4,00  Jameson/Licor 43  € 4,50 

      Remy martin   € 5,50  



 

 

Heeft u een allergie? meld het ons! 

 

 

 

 

 

Voorgerecht          
 

 

Broodplankje geserveerd met diverse smeersels    € 4,50 

 

Nachos uit de oven met kaas, rode ui, paprika, pesto dressing, chili dip    € 8,95 

 

Runder carpaccio met pijnboompitjes, truffelmayonaise,    € 9,95 

groene sla en geraspte kaas   

 

Gamba’s gefrituurd, geserveerd met knoflooksaus    € 10,95  

 

Soep           
 

 

Tomatensoep geserveerd met een broodje en kruidenboter  € 4,95 

 

Mosterdsoep met prei en spekjes      € 5,95 

 

Maaltijdsalades         

 

Groene salade met geitenkaas en honing, rode paprika, walnoten  € 14,00 

afgemaakt met een honing mosterd dressing 

 

Biefstuksalade met gebakken champignons en ui geserveerd   € 17,95 

met een dressing saus en breekbrood 

 

 

  



 

 

Heeft u een allergie? meld het ons! 

 

 

 

 

 

Hoofdgerecht          
 

 

Vlees en visgerechten worden geserveerd met friet en een frisse salade 

 

Saté van kip met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes   € 17,95 

 

Gebakken Schnitzel regulier       € 16,95 

Schnitzel Zeehoeve met een garnituur van gebakken spekjes,   € 20,50 

ui, champignons en paprika  

 

Mixed Grill varkenshaas, biefstuk en sparerib    € 24,95 

  

Spareribs geserveerd met knoflooksaus     € 18,95 

 

Gebakken biefstuk 200 gram met champignonroomsaus   € 21,50 

 

Gebakken pangasiusfilet met ravigotesaus     € 16,95 

Gebakken mosselen met ui en paprika en een cocktailsaus  € 19,50 

    

 

Vegetarische Schnitzel met gebakken ui en champignons   € 16,50 

 

Spaghetti Bolognese met geraspte kaas     € 13,95 

Pizza salami         €  9,00 

Pizza Margharita        €  9,00 

Pizza Zeehoeve met o.a. salami, ui, champignons en paprika  €  11,50 

Pizza Zeehoeve ook vegatarisch mogelijk      

 

Schaaltje frisse salade        € 6,50 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heeft u een allergie? meld het ons! 

 

 

 

 

 

Voor de kleine gasten (tot 12 jaar)   

Vlees gerechten worden geserveerd met patat, appelmoes en fritessaus   

 

Kipnuggets, kroket, frikandel of een kaassouffle     € 7,50 

Spareribs         € 9,00 

    

Poffertjes 12 st.        € 6,50 

Pannenkoek naturel        € 7,00 

Pannenkoek met spek       € 8,50 

 

       

 

Nagerecht          
 

 

Dame Blanche        € 5,50 

Een klassieker die niet mag ontbreken op de kaart………. 

3 bollen vanille ijs met slagroom en chocolade saus   

 

Fries suikerbrood met een bolletje vanille ijs en sinaasappelsiroop € 7,00 

 

Cheesecake met slagroom       € 6,95 

 

Ys –coupe  Zeehoeve  4 bollen ijs en een toef slagroom!    € 6,50 

 

Proeverij voor 2 personen laat u verrassen  door de chef   €12,50 

 

 

 


