LUNCHGERECHTEN

VOORGERECHTEN

TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

KOUD:
Lunchproeverij Facet voor 2 personen

€ 29,95

Brood op de plank met smeersels

€ 6,50

Clubsandwich Hillegersberg met kip en bacon

€ 12,95

Zes heerlijke oesters iedere dag vers van Schmidt zeevis

€ 17,95

Clubsandwich met zalm, tonijnsalade

€ 13,95

Burrata in bladerdeeg met rode bieten, hoemoes, hazelnoten en vijgen

€ 13,95

Flamkuchen met zuurkool, appel, spekjes en rode ui

€ 12,95

Sashimi van tonijn met wasabi, gember, sojasaus en wakame

€ 17,95

Tostie van casinobrood met ham en kaas

€ 4,95

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, spek en Grana Padano

€ 14,95

Boerentosti wit of bruin met brie, hazelnoten, vijgen en balsamicostroop

€ 9,95

Halve kreeft met safraanmayonaise en toast

DAGPRIJS

Boerentosti wit of bruin met tonijn, tomaten, cheddar cheese en ui

€ 9,95

WARM:

Garnalenkroketten met frites of brood

€ 12,95

Buikspek en krokante kip op een bao bun met Siracha mayo en ketjapsaus € 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

Halve kreeft met safraanmayonaise en toast

DAGPRIJS

Roergebakken mosselen met spekjes in gele curry

€ 16,95

Huisgemaakte loempia met biefstuk, paddenstoelen en truffelmayo

€ 12,95

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 17.00 UUR

VLEES:
Gegrilde dry aged entrecôte met geroosterde groenten en kruidenboter

€ 34,95

Gerookte zalm met wakame salade, kappertjes en rode ui

€ 12,95

Tournedos met geroosterde herfstgroenten, gepofte knoflook en pepersaus € 32,95

Toetoemoeloe met pittige kip, champignon en ui

€ 13,95

Saté van kip of varkenshaas speciaal met kroepoek en frites

€ 19,95

Carpaccio met Grana Padano, spekjes en truffelmayonaise

€ 9,95

Spareribs met knoflooksaus, BBQ-saus en frites

€ 21,95

Tonijnsalade met zongedroogde tomaten

€ 8,95

Hillegersburger met cheddar, bacon en frites

€ 16,95

Geitenkaas uit de oven met walnoten en honing

€ 9,95

Wisselende winter-/jacht- of stamppotschotel

DAGPRIJS

Ossenworst met ei, augurk en mosterd

€ 9,95

VIS:

Oude kaas met tomaat, augurk en mosterd

€

Hele kreeft met mayonaise en frites

DAGPRIJS

Diverse uitsmijters en omeletten v.a.

€ 8,95

Zeeuwse mosselen op traditionele wijze gekookt

€ 28,95

Hilliebilliespecial uitsmijter

€ 10,95

Zeeuwse mosselen in de schelp roergebakken a la Facet

€ 29,95

Sliptongen met ravigottesaus en frites

€ 26,95

Gebakken kabeljauwfilet met wittewijnsaus en spinaziestamppot

€ 25,95

Risotto met gamba’s, paddenstoelen, tuinbonen en herfstgroenten

€ 24,95

7,95

VEGETARISCH:
Lasagne met geitenkaas, spinazie, tomaat en walnoten

€ 22,95

Paddenstoelenrisotto met Burrata, tuinbonen, groenten en hazelnoten

€ 21,95

Quiche met rode bieten, peer, gerookte amandelen en balsamicodressing € 19,95

NAGERECHTEN

SALADES
Gebakken geitenkaas met elitehaver, stoofpeer en kletzenbrood

€ 16,95

Gevulde speculaas (warm) met een stoofpeer en kaneelijs

€ 8,95

Ceasar salade met krokante kip

€ 17,95

Dame Blanche met mini brownies

€ 8,95

Salade met gerookte zalm, garnaaltjes, wakame en wasabimayonaise

€ 17,95

Chocoladetaart met chocoladesaus en vanille-ijs

€ 8,95

Cheesecake caramel met hazelnoten roomijs

€ 8,95

Bitterkoekjes tiramisu met kaneelijs

€ 8,95

