
Wijnen
Witte wijnen

Luis Felipe Edwards Reserva Chardonnay 
Onze huiswijn is een heerlijke houtgelagerde 
Chardonnay uit Chili.
 Glas € 4,50 Fles € 23,95

Luis Felipe Edwards Reserva Sauvignon Blanc
Fris en fruitige wijn, lekker pittig en een mooie 
balans in zuren en fruitsmaken.
 Glas € 4,50 Fles € 23,95

Pinot Grigio Castel Firmian
De typische smaak van deze mooie druiven. 
 Glas € 5,25 Fles € 25,95

Verdejo Val de Vid
Een heerlijke Verdejo uit de Rueda.
 Glas € 4,95 Fles € 24,95

Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay
Een heerlijk volle en licht romige witte wijn uit 
Californië. De Chardonnay is knapperig, fris en 
elegant met heerlijke aroma’s van tropisch fruit.
  Fles € 39,95

Bubbels

Champagne de Castellane Brut
Castellane Brut is een gouden champagne met een 
heerlijk boeket van frisse en elegante aroma’s.
  Fles € 59,95
 
Veuve Clicquot Ponsardin
Een top champagne met een vol en rijp karakter,  
de blend 50% Pinot Noir, 30% Chardonnay en 
20% Pinot Meunier maakt het drinken van deze 
champagne tot een groot feest!
  Fles € 89,95

La Gioiosa Prosecco
Heerlijke Italiaanse mousserende wijn.
 Klein flesje (2 glazen) €    7,95
 Fles € 24,95

Rode wijnen

Luis Felipe Edwards Reserva Merlot
Onze Chileense rode huiswijn… lekker!
 Glas € 4,50 Fles € 23,95

Luis Felipe Edwards Reserva Cabernet Sauvignon
Prachtige Chileense wijn met rijke fruitaroma’s van 
zwarte kers en vanille. Glas € 4,50 Fles € 23,95

Eguia Rioja
Deze Rioja is vol van aroma en energie en heeft 
mooie ronde smaak. Een perfecte wijn bij vele 
soorten vlees en niet te zware kazen. Maar ook 
heerlijk als aperitief. Glas € 4,75 Fles € 25,95

Don Jacobo Rioja Reserva
Een heerlijke Rioja met de smaak van rijpe bessen 
en zoet eiken. Heerlijk bij bijvoorbeeld de Dry Aged 
specials.  Fles € 34,95

Montes Limited Selection Pinot Noir
Van tophuis Viña Montes. Een mooie donkerrode 
Chileense wijn met intense, elegante aroma’s van 
aardbeien, bloemen en bessen. In de smaak heerlijk 
zachte tannines, sappige zuren en subtiele vanilles 
van rijping op eikenhout. Zijn frisse afdronk is lekker 
fruitig.  Fles € 29,95

Rosé wijnen

Gris Blanc
Zijn heldere kleur, zijn frisse en fruitige smaak maakt 
het de ideale partner van vis, schelpdieren en 
schaaldieren of gewoon omdat het lekker is! 
Eén doel: u 100% plezier te bieden om van te 
genieten in alle seizoenen.
Klein flesje (2 glazen) €   6,95
Fles (0,75 liter) € 23,95
Magnum (1,5 liter) € 45,00
Dubbele Magnum (3 liter) € 85,00

Whispering Angel
Typische rosé uit de Provence Château d’Esclans. 
Deze rosé heeft een herkenbare licht roze kleur. 
Je proeft abrikozen, rode bessen en aardbeien. 
De naam Whispering Angel is een verwijzing naar de 
fluisterende engelen die op de muur van het domein 
staan.
  Fles € 34,95
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Lunchgerechten (tot 17.00 uur)

Proeverij van lunchgerechten met een  
soepje naar keuze € 13,95

Clubsandwich Hillegersberg de luxe €   9,95

Clubsandwich met gerookte zalm,  
tonijnsalade en wasabimayonaise € 12,95

Saté speciaal van varkenshaas of kipfilet € 17,95

Grieks brood met falafel, feta, avocado en  
salsa €   9,95

Twee kroketten met frites of brood €   8,95

Garnalenkroketten (3) met frites of brood € 10,95

Fish and chips geserveerd met ravigottesaus  € 19,95

Salades (gehele dag)

Salade van couscous met feta, salsa,  
avocado, dadels en yoghurtdressing  
met mint (met gamba’s + € 3,50) € 15,95

Salade van gebakken geitenkaas met gegrilde 
groenten, noten en honing-mosterddressing € 15,95

Salade van gerookte kip met walnoten,  
frambozen en balsamicodressing € 15,95

Brood (tot 17.00 uur)
Keuze uit: Baguette wit of bruin, Focaccia, 
maisbrood of bruinbrood met:

Carpaccio €   8,95

Toetoemoeloe  
(Facet special met pikante kipfilet) € 10,95

Geitenkaas met honing en walnoten  
uit de oven €   9,25

Gerookte zalm, wakame salade, uitjes en  
kappertjes met licht pittige wasabi- 
mayonaise €   9,25

Oude kaas, augurk, tomaten, rode ui en  
grove mosterd mayonaise €   6,95

Filet Americain met mayonaise, gekookt ei,  
ui en kappers en pijnboompitten €   8,25

Huisgemaakte tonijnsalade met ei, ui en  
kappertjes €   8,25

Ossenworst met Grana Padano met ei en 
truffelmayonaise €   8,25

Diverse uitsmijters en omeletten 
(tot 17.00 uur)  v.a. €   7,25

Hillie Billie Special: 
3 gebakken eieren met champignons,  
bosui en ham (onze specialiteit) €   9,95

Brood met smeersels €   5,45

Koude voorgerechten

Proeverij van voorgerechten warm en koud  
met een soepje naar keuze € 14,95

Half dozijn Normandische oesters € 17,95 
(1 dozijn = € 28,95)

Carpaccio met truffelmayonaise,  
Grana Padano, spekjes, zongedroogde  
tomaat en pijnboompitten € 13,95

Sashimi van tonijn met Wakame, gember,  
sojasaus, wasabi € 16,50

Halve kreeft met mayonaise € 19,95

Trio van Hollandse garnalencocktail,  
gegrilde tonijn, gerookte zalm met toast  
en cocktailsaus € 15,95

Soepen huisgemaakt

Irish coffee van kreeftensoep €   9,95

Courgettesoep met een tomaten- 
bruschetta €   6,95

Mosterdsoep met Serranoham-bruschetta €   7,25

Warme voorgerechten

Proeverij van voorgerechten warm en koud  
met een soepje naar keuze € 14,95

Gamba’s al Ajillo € 10,95

Half dozijn met Grana Padano gegratineerde 
oesters met bosui en spekjes € 19,95

Calamaris met aioli €   9,95

Bao buns met gegrild buikspek en zoetzure 
komkommer € 12,95

Visgerechten

Fish and chips Original geserveerd met 
ravigottesaus  € 19,95

Gegrilde zalmfilet met groene asperges,  
Hollandse garnalen en Hollandaisesaus € 23,95

Krokant gebakken sliptongen met salade  
en verse frites € 23,95

Surf & Turf van ossenhaas en halve kreeft  
met salsa en patatas bravas € 32,95

Gebakken schelvisfilet met paprika risotto  
en gegrilde groenten € 23,95

Vleesgerechten

Steak Tartare (gehakte rauwe biefstuk) met  
verse frites en mayonaise € 21,95

Tournedos van Black Angus beef met  
pepersaus of kruidenboter € 27,50

Surf & Turf van ossenhaas en halve kreeft  
met tomatensalsa en patatas bravas € 32,95

Spareribs uit de oven met 2 sauzen en  
frites € 18,95

Saté van varkenshaas of kipfilet met atjar,  
kroepoek, seroendeng, gebakken uitjes en  
brood of frites € 17,95

Facet Dry aged meat 

Uit onze eigen droogkast.

40 dagen gerijpte Entrecôte van 300 gram+  
met groene asperges, tomatensalsa en  
patatas bravas € 31,95

40 dagen gerijpte Côte de bœuf van  
300 gram met groene asperges, tomaten- 
salsa en patatas bravas € 31,95

Vegetarische soepen

Vegetarische mosterdsoep met een  
tomatenbruschetta €   6,95

Courgettesoep met bruschetta van  
tomaat en knoflook €   7,95

Vegetarische hoofdgerechten

Paprika-risotto met gegrilde groenten,  
Grana Padano en walnoten € 17,95

Salade van couscous met feta, salsa, avocado, 
dadels en yoghurtdressing met mint € 15,95

Lasagne van geitenkaas, spinazie, walnoten  
en zongedroogde tomaten  € 18,95

Gebakken medaillons van geitenkaas met  
honing, gegrilde groenten en patatas bravas € 18,95

Nagerechten

Aardbeien Romanoff met vanille-ijs en  
aardbeien €   8,95

Chocoladetaart uit eigen keuken met  
vanille-ijs en slagroom €   7,95

Witte chocolade cheesecake met  
karamel-ijs en slagroom €   7,95

Suikerwafels met frambozen,  
Straciatella-ijs en slagroom €   7,95

Proeverij van alles een beetje €   9,95

Diverse after-dinner koffies

Facet maakt de after-dinner koffie op  
originele wijze met handgeslagen room.

Koffie Facet met Oudhollandse kaneellikeur  
en Calvados €   8,50

Irish Coffee met Jameson Whisky €   8,50

French Coffee van Grand Marnier €   8,50

Spanish Coffee met Tia Maria of Licor 43 €   8,50

Italian Coffee met Amaretto €   8,50

Kindermenu tot 10 jaar € 13,95

Kleurplaat met kleurtjes en dan kiezen uit: 
Spaghetti Bolognese of frikandel, spareribs, 
kipfingers, kroket, kleine hamburgertjes met 
appelmoes, frietjes en mayonaise. 
En een kinderijsje als toetje!

Extra frites  €   4,50

Extra sla  €   4,50


