
HOOFDGERECHTEN
Dry-Aged runderribeye (+/-200 gram) 26,50
Geserveerd met een gepofte aardappel,
gevuld met crème fraîche en frisse salade

Gevulde varkenshaas 19,50 
Met brie en huisgemaakte roomsaus,
met een aardappeltaartje en zomerse groenten

Vegetarische quiche *  16,50 
Naar traditioneel recept met frisse kruidensalade

Zacht gegaarde zalmfilet 16,50 
Geserveerd met pasta carbonara en tuinkruiden

Fish and chips 17,50
In bierbeslag gefrituurde kabeljauw met frites,
salade en remouladesaus

Kort gegrilde tonijn 23,50 
Geserveerd met huisgemaakte pasta, zomerse
roerbakgroenten en een oosterse dressing

DOWN UNDER KLASSIEKERS
Sydney saté  14,50 
Gemarineerde kipsaté met pikante pindasaus,
atjar en kroepoek, geserveerd met frites of brood

Down Under burger 14,50 
Royale dubbele burger met gebakken bacon,
tomaat, ui en gesmolten kaas, geserveerd
met frites en mayonaise

Nagerechten
Witte chocoladecrème 6,50 
Met rabarbergranité

Down Under sorbet 6,50 
Sorbetijs, vruchtensaus, slagroom
en gemarineerd vers fruit

Aardbeien Romanoff 6,50
Verse aardbeien met vanille-ijs en aardbeienroom

Cheesecake 6,50 
New York style met bosvruchten en vanille-ijs

Kaasplankje * 9,50 
Diverse harde kazen uit de regio met
appelstroop en vijgenbrood

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden

VOORGERECHTEN (vanaf 17.00 uur)
Alle voorgerechten worden geserveerd met
ambachtelijk brood, kruidenboter en olijfolie

Carpaccio van rund  13,50
Geserveerd met truffelmayonaise, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

Tartaar van tonijn 12,50 
Met olijventapenade, ansjovis en bearnaisesaus

Gemarineerde zalmfilet 9,75
Geserveerd met wakamesalade

Krommerijn ossenworst 9,75
Met een garnituur van augurkjes, zilveruitjes,
kappertjes, mosterd en een gebakken kwarteleitje

Caesarsalade  8,50 
Met gebakken kipfilet, ansjovis, gekookt 
scharrelei en romige ansjovisdressing

Vegetarische loempia * 6,75
Gevuld met seizoensgroenten, geitenkaas
en spicy saus

Alle voorgerechten zijn ook als kindergerecht beschikbaar.

SOEPEN 
Geserveerd met biologisch volkoren- of maïsbrood

Pomodorisoep * 5,50
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella

Doperwtensoep * 6,50
Met tuinkruiden en crème fraîche
          

KINDERKAART (tot 12 jaar)
Tomatensoep *  3,00
Met mozzarella

Kinderpasta 8,75
Met carbonarasaus en geraspte kaas

Sydney kindersaté  8,75
Met pindasaus, frites, atjar en kroepoek

Frietjes met… **  5,00
Mayonaise én appelmoes en naar keuze; frikadel,
kroket, kaassoufflé of kipnuggets

Dievenbord *                                                             gratis
Niet zoveel trek? Bestel het dievenbord zodat
je eten kan stelen van je ouders!

Kinderijsje 4,00
Met een kleine verrassing

Handijsje?
Loop met je vader, moeder, oom, tante, oma of opa naar 
de beachclub beneden om er een uit te kiezen!

Uiteraard is het mogelijk babyvoeding op te warmen.

“DRY AGED?”
Vroeger gebeurde het rijpen van het vlees bij de 
boer in de schuur. Bij Down Under hebben we daar 
een speciale klimaat gestuurde koelvitrine voor.
Tijdens het rijpen (minimaal 21 dagen) verdampt het 
vocht in het vlees tot wel 30%. Hierdoor krijgt het 
vlees een zeer malse structuur en intense smaak.


