De Fabriek
Lekker eten en drinken

Uniek en oprecht. Daar draait het bij restaurant De Fabriek om.
Dagverse producten en ingrediënten uit de streek, zo bereiden wij onze
smaakvolle gerechten. Ontdek onze menukaart en laat je verrassen.

Starters

Soups

Scampi tempura 13.5

Tomatensoep (v) 6.3

Knapperige black tiger garnalen & pico

Met basilicum olie

de gallo

Parel couscous (v) 13.0
Geitenkaas, zongedroogde tomaten,

Soep van Brechje 7.8
Dagverse soep

walnoten & en een honingmosterddressing

Carpaccio 14.0
Parmezaanse kaas, pittenmix,

truffelmayonaise & huisgemaakte pesto

Coppa di parma 12.5
Cantaloupe, gegrilde watermeloen & een
balsamicocrème

Zalm teriyaki 13.5

To share or not
plukbrood Kruidenboter (v) 7.5
Huisgemaakte pesto & geraspte kaas
uit de oven

plukbrood Olijfolie (v) 7.5
Rozemarijn, zeezout & een knoflookdip

Gemarineerde komkommerlinten,
citroenmayonaise & wakame

V = vegetarisch
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Mains

Factory Faves

Tournedos

Saté van de plaat 19.5

Keuze uit pepersaus of rode portsaus &

Varkenshaas of kipfilet, huisgemaakte

spirelli van groentes
Dagprijs

Surf en turf 25.5
Diamanthaas, gebakken gamba's &
groentes van het seizoen

Gnocchi (V) 23.5
Paddenstoelen, rucola & Parmezaanse kaas

Vangst van de dag
Vraag ernaar aan onze bediening

satésaus & een frisse koolsalade

De Lim - Burger 17.5
100% Beef, augurk, tomaat, krokantje van
coppa di parma, ingelegde rode ui &
chilimayonaise

Mixed grill 25.0
Kogelbiefstuk, kipfilet, varkenshaas,

pepersaus & groentes van het seizoen
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frieten en mayonaise

Dagprijs

zeebaars 23.5
Op de huid gebakken & risotto bereid in
witte wijn

Heeft u allergenen? Geef het tijdig door aan ons bedienend personeel. op deze manier
kunnen wij nog beter met uw wensen en voorkeuren rekening houden

Salads

Side dishes

Ocean drive 19.5

Verse Boerderij Frieten

Gerookte zalm, gestoomde makreel &

Groot: 5.0

Say cheese (v) 18.5

Groene salade 5.0

Cranberry geitenkaas, walnoten,

Komkommer, tomaat, paprika &

Henneke 18.5

Hartige frieten 6.5

Kipreepjes teriyaki bestrooid met

Chilisaus, gesmolten kaas &

gebakken gamba's

granaatappel & honingmosterddressing

sesamzaadjes, bospaddenstoelen &
honingmosterddressing

Klein: 3.5

honingmosterddressing

truffelmayonaise

Warme groentes 5.5
Van het seizoen
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Desserts

Special Coffees

nienke's stroopwafeltwist 7.5

Boontje komt om zijn Loontje 8.0

Mascarpone, gezouten karamelsaus &

Keuze uit koffie of thee, koffielikeurtje &

Panna cotta 8.5

Spanish coffee 7.5

stroopwafelcrunch

Witte chocolade & rood fruit

wim-ble-don 8.0
Aardbeien, verse slagroom & boerderij-ijs

Passie in een glas 8.0
Cheesecake gemaakt van verse roomkaas,
passoa & passievrucht

zoete lekkernijen

Licor 43 of Tiá Maria

Italian coffee 7.5
Disaronno

French Coffee 7.5
Grand Marnier

Irish coffee 7.5
Jameson

