
VOOR
    gerechten: vlees, vis en vegetarisch

HOOFD
    gerechten: vlees, vis en vegetarisch

NA
    gerechten

Mandje brood met kruidenboter en tomatensalsa € 6,50

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, spekjes, Grana Padano € 13,95

Gamba’s al Ajillo met Spaanse peper, knoflook en bosui  € 10,95

Calamaris € 9,95

Sashimi tonijn met wakame, gember, wasabi, sojasaus en sake  € 14,95

Flamkuchen met feta, groene asperges, rode ui en Serranoham € 11,95

Bruschetta met Serranoham, Grana Padano en olijven € 9,95

Aspergesoep  € 7,95

Kip of varkenshaas saté met kroepoek en frites € 17,95

Spareribs met knoflooksaus, barbecuesaus en frites € 19,95

Fish and chips met ravigottesaus en frites € 21,95

Hillegersburger met cheddar, gebakken spek en frites € 13,95

Tournedos met pepersaus of kruidenboter, krieltjes en groenten € 24,95

Sliptongen met ravigottesaus, zeekraalsalade en frites € 22,95

Lasagne met geitenkaas, spinazie en walnoten € 19,95

Asperges met ham of zalmfilet met krieltjes, boterjus en ei € 24,95

Merengue met yoghurt ijs en verse aardbeien  € 7,95

Huisgemaakte chocoladetaart met vanille ijs € 7,95

Huisgemaakte cheesecake met caramel ijs € 7,95

Dame blanche Facet met marshmallows en mini chocolade macarons  € 7,95

Flammkuchen met mascarpone, verse aardbeien en chocolade € 9,95

                                                        Hele kreeft met asperges € 24,95

Menuutje
         voor de    kleinste maagjes

Frites en appelmoes met keuze uit 1 van de volgende dingen:
Sparerib, 1 stokje sate, kroket of schnitzel €  9,95 
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BEL EN BESTEL
010 461 19 88

LUNCH
    te bestellen tot 17.00 uur

SALADES

Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, rode ui en bieslook  € 11,95

Carpaccio met truffelmayonaise, spek, Grana Padano en bieslook  € 9,95

Ossenworst met mosterdmayonaise, augurk en ei  € 9,95

Huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde tomaat en ei € 8,95

Toetoemoeloe (pikante kipfilet met champignons, taugé en ui)  € 9,95

Oude kaas met mosterdmayonaise en augurk € 7,95

Huisgemaakte eiersalade met bieslook en Serranoham € 7,95

Clubsandwich met kip, spek en chilimayonaise € 10,95

Clubsandwich gerookte zalm, tonijnsalade en Noorse garnalen € 12,95

Hillegersburger met Cheddar en gebakken spek (frites + € 3) € 10,95

Rundvlees kroketten met brood of frites € 9,95

Garnalen kroketten met brood of frites € 11,95

Flamkuchen met feta, groene asperges, rode ui en Serranoham € 11,95

met keuze uit luxe witte of bruine pistolet 

FACET BORRELBOX
 heerlijke borrelhappen warm en koud € 14,95

Caesar met krokante kip, gekookt ei, ansjovis, 
Grana Padano, croutons, tomaten en dressing  € 14,95

Geitenkaassalade met couscous, elitehaver, aardbeien en dadelstroop € 14,95

Nicoise met gegrilde tonijn, sugarsnaps, patattas bravas, gekookt ei,
tomaten en dressing € 16,95

FACET-SPECIAL


