
BORRELKAART
Ambachtelĳ k brood * (voor 2 pers.) 3,50
Met gezouten boter en olijfolie

Kaasplankje *
Kazen uit de regio met appelstroop, druiven
en vijgenbrood
Klein  9,50
Groot  14,50
  
Bitterballen
Echte Utrechtse bitterballen met fi jne
Franse mosterd
6 stuks  5,50
12 stuks  9,50
  
Bittergarnituur **
Assortiment van gefrituurde hapjes met
bijpassende sauzen
6 stuks  5,50
12 stuks  9,50
  
Kaasstengels *
Van Old Amsterdam 
6 stuks 7,00
12 stuks 13,50
  
Schaal met lekkers **   
Assortiment van de lekkerste warme en
koude borrelhapjes
Klein (2 pers.)  12,00
Groot (4 pers.) 22,00
  

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

WELKOM Bij DOWN UNDER
Down Under is een multifunctionele horecalocatie in
Midden-Nederland. Met een eigen strand, beachclub,
restaurant, diverse vergaderzalen en prachtige terrassen 
met uitzicht op de Laagravenseplas is Down Under met 
recht een van de mooiste horecalocaties in Utrecht.
Ieder seizoen is er wat te beleven! Van uiteenlopende
watersport-mogelijkheden en sportieve activiteiten
zoals de Obstacle Run tot heerlijk eten en genieten in een 
sfeervolle ambiance. Tijdens een lunch, diner of borrel in 
ons restaurant waant u zich voor even in vakantiesferen. 

Onze menukaart is geïnspireerd op de veelzijdige
Australische keuken. Ons team heeft alle ingrediënten 
in huis om van uw bezoek een feest te maken! Wilt u op 
de hoogte blijven van al het Down Under nieuws? Op de 
website van www.downunder.nl kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief of volg ons op social media:
     @downunder_NL       downundercableway

Down Under is onderdeel van
Brothers Horeca Groep. Een jonge
horecaorganisatie met meer dan
18 jaar ervaring in het organiseren
van bedrijfsfeesten en het exploiteren 
van restaurants, evenementenlocaties
en festivals. Voor inspiratie voor uw
evenement of een leuke avond uit ga 
naar www.bhg.nl.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Al plannen met Pasen?
Reserveer nu uw tafel bij Down Under. Vier Pasen bij 
Down Under met een gezellige en culinair paasdiner of 
een lekkere familiebrunch. Het team van Down Under 
kijkt er naar uit u te mogen verwelkomen!

Toe aan een sportieve uitdaging?
Twee keer per jaar organiseren wij de sportieve Down 
Under Obstacle Run. Kijk voor meer informatie op
www.downunderrun.nl


