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.

Soepje?
Tomatensoep (v) 6.3
Met basilicum olie

Soep van Brechje 7.8
Dagverse soep

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

Factory Faves
Langere bereidingstijd

't Plenkske van Frenkske 14.5 p.p.
Vanaf 2 personen, klein tomatensoepje,
drie belegde broodjes, plukbroodje
kruidenboter & een rundersalade

De Plank van Frank 19.5 p.p.
Vanaf 2 personen, klein tomatensoepje,
drie belegde broodjes, plukbroodje

kruidenboter, rundersalade & zoete
lekkernijen

De Lim - Burger 14.5
100% Beef, augurk, tomaat, krokantje

van coppa di parma, ingelegde rode ui
& chilimayonaise

V = vegetarisch
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Belegde mik
Koud op brood

Belegde mik
Warm op brood

Gras op de Plaot 11.0

Mik mit champignons 11.0

Cranberry geitenkaas of brie, walnoten

Gebakken in kruidenboter, frisse salade

Neusje van de zalm 11.0

Kipreepjes teriyaki 11.0

Bagel met gerookte zalm,

Bestrooid met sesamzaadjes, frisse

Guilty Pleasure 12.5

3 in de pan 9.5

Carpaccio, huisgemaakte pesto,

Drie gebakken eitjes, ham en/of kaas

appel & honingmosterddressing

citroenmayonaise, frisse salade & wakame

truffelmayonaise & Parmezaanse kaas

& honingmosterddressing

salade & honingmosterddressing

op bruin brood

Melted tuna 11.00
Huisgemaakte tonijnsalade met jong
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

belegen kaas uit de oven

Salads

FF na leuten

Ocean drive 19.5

Appelvlaai 4.0

Gerookte zalm, gestoomde makreel &

Van bakkerij Arts, met slagroom + 0.75

gebakken gamba's

Say cheese (v) 18.5
Cranberry geitenkaas, walnoten,

granaatappel & honingmosterddressing

nienkes stroopwafeltwist 7.5
Mascarpone, stroopwafel crunch &
gezouten karamelsaus

Henneke 18.5

Passie in een glas 8.0

Kipreepjes teriyaki bestrooid met

Cheesecake gemaakt van verse

sesamzaadjes, bospaddenstoelen &
honingmosterddressing

roomkaas, passoa & passievrucht
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Borrelen

To share or not

Vanaf 15.00 uur

Nachos uit de oven 7.5
Kaas, roomkaas & chilisaus

Bourgondische bitterballen 9.0
10 stuks met mosterd

plukbrood Kruidenboter (v) 7.5
Huisgemaakte pesto & geraspte kaas
uit de oven

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

borrelgarnituur 10.0
12 gefrituurde hapjes

Loempia's (V) 8.5
8 stuks & chilisaus

Hartige frieten 6.5
Chilisaus, gesmolten kaas &
truffelmayonaise

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

