LUNCHKAART (tot 15.00 uur)

Warme lunchgerechten

BROODJES

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

Club sandwich **
Kipfilet, boerenkaas, tomaat, bacon en
gebakken scharrelei

12,50

Procureur
10,50
Van Gaasterlands Kruidenvarken op Italiaanse bol
met pittige mangocompote
Buffelmozzarella *
10,50
Op Italiaanse bol met pomodori en basilicumpesto
Gerookte makreel
Frisse appel, komkommer en dillemayonaise
Kroketten **
Twee ‘Utregse’ kroketten op meerzadenbrood,
met spitskoolsalade en mosterd
Broodje van de dag **
Onze collega’s vertellen graag
wat vandaag op het menu staat

10,25
9,75

10,50

17,95
Dorade filet 		
Frisse antiboise met rode rijst

Veggie burger *		
14,95
Van rode linzen, kikkererwten, gele curry,
yoghurt-koriandersaus, spitskool en frites

Uitsmijters & Omeletten

Gerookte zalm		
11,50

11,50
Boerengroenten **		
Stel zelf samen **
vanaf 9,00
Keuze uit één of meerdere van de
volgende ingrediënten; jonge boerenkaas,
boerenbeenham, spek en/of tomaat
+ 0,75 per stuk

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

MAALTIJDSALADES
Caesar
Kipfilet, croutons, ansjovis, Parmezaan,
scharrelei en romige ansjovisdressing

15,95

Tonijn
Combi van gegrilde tonijn en tonijnsalade,
scharrelei, rode uienringen en haricots verts

15,95

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

15,95

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

12,95

Maaltijdsalade van de dag **
Onze collega’s vertellen graag
wat vandaag op het menu staat

15,95

SOEPEN
Pompoensoep * 		
Huisgemaakt met bosui en groene kruidenolie

6,00

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

6,50

Je kan ook tijdens de lunch van de
dinerkaart kiezen.

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

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

online reserveren

