LUNCHKAART (tot 16.00 uur)

Warme lunchgerechten

BROODJES

Business lunch **		
23,50
Twee gangen, vraag onze medewerkers
naar het wisselende menu
Geserveerd binnen 30 minuten

Club sandwich chicken **
Met gebraden kipfilet, boerenkaas, tomaat,
gebakken bacon en een gebakken ei,
geserveerd met aardappel chips

12,50

Club sandwich fish **
Met gerookte zalm, boerenkaas, tomaat
en een gebakken ei, geserveerd met
aardappel chips

13,50

Down Under burger (200 gram)
Royale beefburger omwikkeld met bacon,
tomaat, ui en gesmolten kaas, geserveerd
met frites en salade

16,75

Pikante kip
Op een Italiaanse bol met verse groenten
en pikante saus

10,50

Down Under steak
Met pepersaus, frites, salade en mayonaise
Met gamba’s + 5,00

18,95

9,75

Kroketten **
Twee ‘Utregse’ kroketten op landof meerzadenbrood
met aardappelsalade en mosterd
Carpaccio
Geserveerd met geroosterde pitten, rucola
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise, keuze
uit land- of meerzadenbrood

10,75

Schnitzel		
17,50
Met gebakken ui, spekjes, frites
en champignonsaus

Kabeljauw filet		
17,95
Met spinazie, zongedroogde tomaten,
beukenzwammen en manchego

Bietenburger *		
15,95
Vegetarische burger met feta, kropsla,
frites en salade
Sydney saté
Gemarineerde kipsaté met pindasaus,
atjar en kroepoek, geserveerd met frites
of brood

Alle broodjes en sandwiches zijn ook met frites
te bestellen + 2,00

15,75

Uitsmijters & Omeletten

Salades

Keuze uit land- of meerzadenbrood

Gerookte zalm		
11,50

Keuze uit land- of meerzadenbrood
Niçoise**
Vers gegrilde tonijn, kropsla, haricots verts, ei,
rode ui, olijven en een frisse dressing

15,50

Boerengroenten **		
11,50

Caesar
Met gebraden kipfilet, croutons, ansjovis,
Parmezaanse kaas, gekookt scharrelei en
romige ansjovisdressing

12,95

Stel zelf samen **
vanaf 9,00
Stel zelf uw uitsmijter of omelet samen.
Keuze uit een of meerdere van de volgende
ingrediënten; jonge boerenkaas, boerenbeenham,
spek en/of tomaat (+ 0,75 per stuk)

Surf & turf
Met gewokte gamba’s, biefstukpuntjes en
een oosterse dressing

14,50

Carpaccio
Dun gesneden met, geroosterde pitten, rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

12,95

Alle gerechten zijn ook met frites te bestellen + 2,00

SOEPEN
Pomodorisoep *		
Huisgemaakt met groene kruidenolie

6,00

Soep van de dag ** 		
Vraag onze medewerkers naar de
wisselende huisgemaakte soep

6,50

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie? Meld het ons!

online reserveren

