
Soepen 
 

Soep “chef’s keuze”      6.5 
Romige tomaatbasilicumsoep*    6.5 
Groninger mosterdsoep*  
Met dreuge worst OF gerookte zalm      6.5 
 

*Vegetarisch mogelijk. 

 
Belegde broodjes 

 
Focacciabrood uit de oven met gedroogde ham, Geitenkaas, 
tomaat, Honing, Noten en gemengde sla   10.5 
 
Carpaccio, pesto, pijnboompitten, Rucola en  
Parmezaanse kaas. 
Met naar keuze witte of bruine ciabatta   10.5 

 
Open sandwich gezond 
Waldkornbrood, boeren achterham, oude kaas ,                 9.5 
gekookt ei, tomaat, komkommer en basilicummayonaise  
        
Huis gerookte zalm                                                                                                                            
Mierikswortel crème , kappertjes, sla en gegrilde groenten. 
Met naar keuze witte of bruine ciabatta               10.50 
 
Faber’s tosti;                                                                                                                           
Waldkornbrood, brie, Ham, tomaat en pittige mayo.    7.5
 (vega)        

 
 

Uitsmijters 
 

worden geserveerd met twee sneetjes wit of bruin brood, boter 
en twee eieren 

 
Boeren achterham      8.95 
 
Jonge kaas       8.95 
 
Boeren achterham en jonge kaas    8.95 
                                          
Rosbief       9.50 
 
Faber ’s uitsmijter;                                                                                                                               
geserveerd met 3 sneetjes wit of bruin brood, boter en 3 eieren.  
Belegd met boeren achterham, jonge kaas en gebakken spek 
        10.95 
   
 
Uitsmijter royale; 
geserveerd met 2 sneetjes wit of bruin brood, boter en 2 eieren. 
Belegd met rosbief, jonge kaas en gebakken ui, tomaat en spek                                       
        10.95 
 
 

 
 



 Omeletten 
worden geserveerd met twee sneetjes wit of bruin brood en 

boter 
 

Boerenomelet      12.50 
met spek, ui, champignons en groenten 
Omelet       11.75                                                                                                                                                  
Ham/kaas en champignons 

Kroketten 
2 kroketten geserveerd met twee sneetjes wit of bruin  

brood en boter 

 
Bourgondische rundvleeskroketten met mosterd  8.95                                               
Van Dobben kaas kroket     9.95                                                                                                 
Kalfsvleeskroketten met mosterd    8.95                                                                                                            

 
 

Maaltijdsalades 
Worden geserveerd met stokbrood en boter 

 
Rijk gevulde salade met tomaat, komkommer, rode ui, dressing 
en gegrilde groenten, 

Naar keuze met: 
Ossehaaspuntjes      16.50                                                                                                                             
Huis gerookte zalm      16.50 
                                                                                                                                                                            
Camembert (vega)      16.50 
        
 

Specialiteiten 

 

Runder hamburger op een zacht Bun broodje;   
        18.5                                                                                                          
Spek, Amsterdamse uien Relish, kaas, Tomaat, sla 
Geserveerd met friet en mayonnaise  
 
Gronings twaalf uurtje;     12.50                                                                                                                
De enige echte EIERBAL, kopje Groninger mosterdsoep  
met preiringen en Drogeworst en een  
waldkornbroodje met rauwe ham (ook vegetarisch mogelijk) 
 
Faber’s gehaktbal (240 gram)    9.50                                                                                                          
Wordt geserveerd met twee sneetjes wit of bruin brood,  
Groninger mosterd en boter 

 
Kalfslever       21 .5                                                                                                                                               
met gebakken spek, ui. Geserveerd met appelcompote en  
gebakken aardappelen 
 
Saté van varkenshaas     18.5                                                                                                                              
met satésaus, gefrituurde uitjes , kroepoek, atjar en friet 
 


