LUNCHGERECHTEN

VOORGERECHTEN

TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR
met keuze uit witte of bruine pistolet of witte of bruine boterhammen

Plank met stokbroden en smeersels*

€ 6,50

Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, rode ui en bieslook

€ 11,95

Romige bospaddenstoelensoep*

€ 6,95

Geitenkaas uit de oven met gegrilde paprika, pompoen en walnoten*

€ 9,95

Irish coffee van kreeftensoep

€ 9,95

Toetoemoeloe (pittige kipfilet special anno 1990)

€ 12,95

Lauw warme ossenhaas met cashewnoten, sesam en sojadressing

€ 14,95

Carpaccio met truffelmayonaise, spek, Grana Padano en bieslook

€ 9,95

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, spekjes, Grana Padano

€ 13,95

Ossenworst met mosterdmayonaise, augurk en ei

€ 9,95

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

€ 10,95

Huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde tomaat en ei

€ 8,95

Calamaris met knoflooksaus

€ 9,95

Oude kaas met mosterdmayonaise en augurk

€

Sashimi tonijn met wakame, gember, wasabi, sojasaus

€ 14,95

Clubsandwich Hillegersberg

€ 10,95

6 oesters met citroen en rode wijnazijn

€ 14,95

Clubsandwich gerookte zalm, tonijnsalade en garnalensalade

€ 12,95

Proeverij van halve kreeft, bisque, kreeftsalade en kreeftbitterbal

€ 21,95

Hillegersburger met Cheddar, bacon en frites

€ 16,95

Rundvlees kroketten met brood of frites

€ 9,95

HOOFDGERECHTEN

Garnalenkroketten van Schmidt Zeevis met brood of frites

€ 11,95

Kip of varkenshaas saté met kroepoek en frites

€ 17,95

Diverse uitsmijters en omeletten vanaf

€

Spareribs met knoflooksaus, barbecuesaus en frites

€ 19,95

Flammkuchen met spek en rode ui

€ 10,95

Lasagne met geitenkaas, spinazie en walnoten (vega)

€ 19,95

Flammkuchen met blauwe kaas, paddenstoelen en walnoten*

€ 11,95

Risotto van bospaddenstoelen en Grana Padano*

€ 21,95

Proeverij van vis met een kreeftensoepje, toast en cocktailsaus

€ 21,95

Hillegersburger met Cheddar, bacon en frites

€ 16,95

Tournedos met pepersaus, kruidenboter of Chimichurri

€ 25,95

40 dagen gerijpte entrecote van black Angus met Chimichurri

€ 29,95

Sliptongen met ravigottesaus, garnalensalade en frites

€ 22,95

7,95

7,95

SALADES
Salade van gebakken geitenkaas met elitehaver, vijgen en frambozen*

€ 14,95

Poké-bowl (vega, beef of tonijn)

€ 18,95

Salade van lauw warme ossenhaas op Oosterse wijze

€ 14,95

Fish and chips met ravigottesaus en frites

€ 21,95

Proeverij van halve kreeft, bisque, kreeftsalade en kreeftbitterbal

€ 21,95

Hele kreeft met verse frites en saffraan mayonaise

€ 27,95

Poké-bowl (vega, beef of tonijn)		€ 18,95

AFTER-DINER KOFFIES

Mosselen roergebakken (schelp) met knoflook, kruiden en Spaanse peper € 24,95

Facet maakt de after-dinner koffie op originele wijze met hand geslagen verse room

NAGERECHTEN

Koffie Facet met Oudhollandse likeur en Calvados

€ 8,95

Merengue met yoghurtijs en verse frambozen

€ 7,95

Irish Coffee met Jameson Whisky

€ 8,95

Apfelstrudel met vanille saus en een bolletje ijs

€ 8,95

French Coffee van Grand Marnier

€ 8,95

Huisgemaakte chocoladetaart met vanille-ijs

€ 7,95

Spanish Coffee met Tia Maria of Licor 43

€ 8,95

Huisgemaakte cheesecake met caramelijs

€ 7,95

Italian Coffee met Amaretto

€ 8,95

Dame Blanche Facet

€ 7,95

Mosselen traditioneel in witte wijn gekookt

€ 24,95

Gerechten met een * zijn vegetarisch

