LUNCHGERECHTEN

VOORGERECHTEN

TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

KOUD:
Steak Tartare met truffelmayonaise en verse frites

€ 24,95

Brood op de plank met drie smeersels

€ 6,50

Lunchproeverij Facet voor 2 personen

€ 29,95

Burrata met pesto en tomaten in bladerdeeg

€ 13,95

Clubsandwich Hillegersberg met kip, bacon en cocktailsaus

€ 12,95

Carpaccio met truffelmayonaise, spek en oude Rotterdamsche kaas

€ 14,95

Clubsandwich met zalm, tonijnsalade en garnaaltjes

€ 13,95

Sashimi van tonijn met wasabi, gember, sojasaus en wakame

€ 17,95

Flamkuchen met feta, tijm, paprika, groene asperges en Serranoham

€ 12,95

Zes oesters uit Normandië (meer bestellen is mogelijk)

€ 17,95

Boerentosti van wit of bruin desembrood met ham, kaas, tomaat en bosui

€

7,95

Steak Tartare met truffelmayonaise, Grana Padano en toast

€ 16,95

Boerentosti van wit of bruin desembrood met pittige tonijn en cheddar

€

7,95

WARM:

Garnalenkroketten met frites of brood

€ 12,95

Iberico ribfingers met bao bun, komkommer en soja dressing

€ 13,95

Rundvlees kroketten met frites of brood

€ 10,95

Calamaris met knoflooksaus

€ 11,95

Hillegersburger met bacon, cheddar en frites

€ 16,95

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

€ 13,95

SOEPEN:

BROOD

Irish coffee van kreeftensoep met Jameson whiskey en slagroom

€ 9,95

Courgettesoep met Grana Padano en pesto

€ 7,95

HOOFDGERECHTEN

KEUZE UIT: DESEMBROOD OF STOKBROOD, WIT OF BRUIN
TE BESTELLEN TOT 16.00 UUR

VLEES:
Gegrilde dry aged entrecôte met geroosterde groenten en kruidenboter

€ 34,95

Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, rode ui en bieslook

€ 12,95

Tournedos met geroosterde groenten, pepersaus en verse frites

€ 29,95

Toetoemoeloe onze special met pittige kipfilet

€ 13,95

Saté van kip of varkenshaas met kroepoek en frites

€ 19,95

Carpaccio met truffelmayonaise, spek en oude Rotterdamsche kaas

€ 9,95

Spareribs met knoflooksaus, BBQ-saus en frites

€ 19,95

Tonijnsalade met kappertjes, ui en olijven

€ 8,95

Hillegersburger met cheddar, bacon en frites

€ 16,95

Geitenkaas uit de oven met walnoten en honing

€ 9,95

Steak Tartare met truffelmayonaise en verse frites

€ 24,95

Serranoham met gemarineerde manchegokaas en olijven tapenade

€ 8,95

VIS:

Ossenworst speciaal met ei, augurk en mosterdmayonaise

€ 9,95

Sliptongen met ravigottesaus, garnalen-zeekraalsalade en frites

€ 25,95

Oude kaas met tomaat, augurk, walnoten en mosterdmayonaise

€

Udon noodles met gamba’s, yakitorisaus, paksoi en sesam

€ 23,95

Diverse uitsmijters en omeletten v.a.

€ 8,95

Fish and chips met ravigottesaus en garnalen-zeekraalsalade

€ 23,95

Hilliebilliespecial uitsmijter

€ 10,95

Gebakken kabeljauwfilet met citroenrisotto en tomatensalsa

€ 24,95

7,95

VEGETARISCH:

SALADES

Lasagne met geitenkaas, spinazie en walnoten(vega)

€ 21,95

NO-chickenburger met pindamayonaise, komkommer, seroendeng

€ 19,95

Citroen-risotto met burrata, tuinbonen en groene asperges

€ 21,95

NAGERECHTEN

Gebakken geitenkaas met elitehaver, vijgen, dadeldressing en kletzenbrood

€ 16,95

Frambozen cheesecake met witte chocolade ijs

€ 8,95

Ceasar salade met krokante kip

€ 17,95

Aardbeien Romanoff met kletskoppen en meringue

€ 9,95

Dame Blanche met mini brownies

€ 8,95

Chocoladetaart met hazelnoot crumble, witte chocoladesaus en vanille-ijs € 8,95
Kaasbordje 3 stuks, met kletzenbrood, vijgen en Rotterdamsche confituur* € 12,50
*Neem er een lekkere rode port bij!

