VOORGERECHTEN (vanaf 17.00 uur)

HOOFDGERECHTEN

Alle voorgerechten worden geserveerd met
breekbrood en kruidenmayonaise

Dorade filet 		
Frisse antiboise met rode rijst

17,95

Kangoeroesteak
Gepofte groenten, frites en zoete uiensaus

18,95

Gekonfijte eend
Hollandse parelgort en rode wijnsaus

16,95

Proeverij **
Een selectie van onze meest favoriete
koude en warme voorgerechtjes

14,50		

Carpaccio
Rucola, geroosterde pitten, mayonaise van
aceto balsamico, en Parmezaan

11,25		

Poké bowl zalm **
Avocado, radijs, sojabonen, basmatirijst
en ponzu-dressing

12,95

Daily special 		
Onze collega’s vertellen graag
wat vandaag op het menu staat

17,95

Geitenkaas *
Gele en rode biet, pecannoten, appel en
aceto balsamicostroop

10,50

Catch of the day 		
Onze collega’s vertellen graag
wat vandaag op het menu staat

17,95

Springrol
Eendenborst, salade van wortel,
taugé en sesamdressing

11,25

Garnalencocktail
Kropsla, limoen en cocktailsaus

11,95

SOEPEN
Pompoensoep *
Huisgemaakt met bosui en groene kruidenolie

6,00

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

6,50

KLASSIEKERS
Down Under beefburger (200 gram)
Rode uiencompote, bacon, cheddar,
gebakken scharrelei, salade en frites

16,75		

Down Under steak
Rode wijnsaus, salade en frites

19,95

Sydney saté
Gemarineerde kipsaté met pindasaus,
zoetzuur, kroepoek en rode rijst

15,75

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden
Heb je een allergie? Meld het ons!

VEGETARISCH

Veggie burger *		
14,95
Van rode linzen, kikkererwten, gele curry,
yoghurt-koriandersaus, spitskool en frites
Open ravioli *		
Gepofte paprika, gegrilde groenten en
Parmezaanse kaassaus

14,95

Quiche *		
Pompoen, feta, prei, rozijnen en Ras el Hanout

14,95

Supplement frites 		
3,75
Supplement salade 		
3,75
Supplement breekbrood 		
3,75

KINDERKAART (tot 12 jaar)

Voor onze kleine gasten zijn alle gerechten
ook in kinderportie te bestellen

Tomatensoep * 		
3,00
Mini Down Under beefburger
Rode uiencompote, bacon, cheddar,
salade en frites

9,50

Sydney kindersaté
Gemarineerde kipsaté met pindasaus,
zoetzuur, kroepoek en rode rijst

8,75

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

6,00

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

gratis

Kinderijsje		
Uiteraard is het mogelijk babyvoeding op te warmen.

4,75

Nagerechten
Crème brûlee
Van kardemom met kaneelijs

6,50

Arretjescake
Walnotenijs en gemarineerde ananas

6,50

Bananensplit
Vanille-ijs met chocoladesaus en BBQ-banaan

6,50

Tarte tatin
Van Hollandse peren met karamel-ijs

6,50

Down Under sorbet
Sorbetijs met vruchtensaus en seizoensfruit

6,50

Kaasplankje
12,50
Selectie van drie kazen met vijgenbrood en stroop

Speciale koffie’s
Australian coffee
Met lemon cheesecake likeur,
macadamiasiroop en room

7,25

Irish coffee
Met Irish whiskey, basterdsuiker en room

7,25

French coffee
Met Grand Marnier en room

7,25

Italian coffee			
Met Amaretto en room

7,25

Spanish coffee			
Met Tia Maria en room

7,25

DOM coffee			
Met DOM Bénédictine en room

7,25

MOUSSERENDE WIJNEN

			 Glas
Familia Oliveda, Cava Brut 		 4,95
Ideaal als aperitief, voor een toast
en als begeleider van vrijwel alle
maaltijden en gerechten

Fles
26,00

5,95

29,50

Cuvée Elysée Brut Rosé, Cave Krier 		
Heeft een zalmroze kleur en is gemaakt
van 100% Pinot Noir
Uitstekend als apéritief

Champagne Brut, Monthuys Pere et Fils 		
Romig van geur, met een volle smaak
Uitstekend bij vis, schaal- & schelpdieren

65,00

Zie onze wijnkaart voor meer informatie!

online reserveren

