“De plek waar smaak en gezelligheid
elkaar ontmoeten”
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BITES
EEN KLEIN HAPJE OM MEE TE STARTEN……..
Wat is nu een heerlijker begin dan de avond te starten met een klein hapje? De chef heeft
een mooie selectie gemaakt van verschillende kleine bites. Lekker voor uzelf, of juist om te
delen.
Krokant zeewier in tempura
Iberico pata negra ham paleta
Garnalen kroketje (2 st.) met citroenmayonaise
Brood van bakker Peter met gezouten boter

€
€
€
€

4,00
7,00
4,50
3,00

MENU
MENU FAULK BEKROOND MET MICHELIN BIB GOURMAND
Het menu van Faulk is een mooi 3-, 4- of 5-gangen menu waar wij u kennis laten maken met
onze keuken. De basis is de zoektocht naar de beste producten, om deze daarna de juiste
bereidingswijze te geven.
3-gangen menu
4-gangen menu
5-gangen menu

€ 37,00 p.p.
€ 47,00 p.p.
€ 55,00 p.p.

Vegetarisch menu
3-gangen menu
4-gangen menu
5-gangen menu

€ 37,00 p.p.
€ 47,00 p.p.
€ 55,00 p.p.

Wild menu
3-gangen menu
4-gangen menu
5-gangen menu

€ 40,00 p.p.
€ 50,00 p.p.
€ 58,00 p.p.

Alle gerechten bij FAULK zijn van hetzelfde formaat, tussen een voor- en hoofdgerecht in.
Hoeveel gerechten u wilt, laten we geheel aan u over. 1 gerechtje met een heerlijk glas wijn,
of gaat u voor een volledige avond genieten? Het kan allemaal.
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GERECHTEN
VAN KOUD, NAAR LAUWWARM NAAR WARM
Forel gekonfijt, appel, mierikswortel en maggiplant
Gerookte eend, eendenlever rouleau, pompoen
Terrine van wortel en kool, bouillon van paddenstoelen
Oerbiet met roomkaas, zwarte bessen en dragon
Schol met zuurkool, appel en saus van gerookte paling
Knolselderij geroosterd, amandel, saus van truffel
Houtduif, taartje van ui, crème van dadel
Hertenbout gebraden, gnocchi, spruitjes, kweepeer

€ 15,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 18,00
Deze gerechten zijn vegetarisch

LEKKER VOOR ERBIJ
Groene salade
Frietjes met mayonaise

€ 4,00
€ 4,00

OM AF TE SLUITEN
Gepocheerde peer, speculaas krokant, hazelnoten parfait
Bensdorp memories (voor de chocolade liefhebber)
Hollandse kazen van Abraham Kef (4 st.)

€ 9,00
€ 9,00
€ 12,00

Al onze gerechten zijn als tussengerecht geportioneerd. Wij adviseren 2 a 3 gerechten
met nog een dessert om af te sluiten.
Mocht u bepaalde allergieën hebben, geeft u dit dan door aan de bediening.
Wij zullen dan in overleg met de chef de gerechten aanpassen waar nodig indien mogelijk.
Mocht u een eindtijd in gedachte hebben, geeft u dit dan gerust aan bij de bediening.
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EXTRA INFO
FREE WIFI
Wifi: Free wifi faulk Wachtwoord: Menukaart

INHUREN / AFHUREN
Wij worden regelmatig afgehuurd voor zakelijke of feestelijke gelegenheden. Wij zijn al af te
huren vanaf 10 personen. Ook op locatie koken is voor ons geen enkel probleem.

O-ORIGINAL WATER
Wij schenken water van O-original. Lokaal gezuiverd en gekoeld water. Wij rekenen niet per
fles, maar per persoon. Voor € 2,00 p.p. zorgen wij voor de gehele avond voor een volle,
koele fles op tafel.

CADEAUBON
Vindt u het ook altijd zo lastig om een goed cadeautje te bedenken voor iemand? Denk dan
eens aan een cadeaubon van FAULK. Een culinair en feestelijk cadeau voor iedere
gelegenheid.

TRY-OUT TUESDAY
Bent u gek op nieuwe dingen uitproberen? Wij wel. Wij zoeken iedere 1e dinsdag van de
maand proefkonijnen. Doordat wij een constante doorloop van gerechten op onze kaart
willen hebben, komen wij iedere 1e dinsdag van de maand met nieuwe gerechten om onze
kaart te veranderen/verbeteren. Dit moet uiteraard wel goedgekeurd worden, voordat het
daadwerkelijk op de kaart komt. Dus heeft u goed ontwikkelde smaakpapillen, gevoel voor
opmaak van het bord en verstand van lekker eten, kom dan eens dineren bij ons op de
1e dinsdag van de maand. Op de try-out gerechten geven wij dan 25% korting en horen dan
graag uw bevindingen over het gerecht.

FACEBOOK
Wij zijn erg actief op facebook. Hier houden we onze gasten graag op de hoogte van leuke
acties, evenementen, nieuwe ontwikkelingen en natuurlijk het nieuwe menu. Wilt u ook op
de hoogte blijven van alle nieuwtjes omtrent FAULK. Like ons dan op facebook.

NIEUWSBRIEF
Wilt u via de email op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwe menu’s en
profiteren van leuke kortingen, meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Deze versturen
wij 1x per maand.
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