Diner
vOORGERECHTEN

Alle voorgerechten worden geserveerd
met breekbrood en kruidenmayonaise

reserveer online

KLASSIEKERS
Down Under beefburger (200 gram)

Proeverij **

Rode uiencompote, bacon, cheddar,
gebakken scharrelei, salade en frites | 18

Selectie van onze meest favoriete
koude en warme voorgerechten | 15

Down Under steak

Carpaccio

In roomboter gebakken sukadesteak,
gepofte-knoflooksaus, salade en frites | 24,5

Rucola, frambozendressing, sjalot,
kappertjes en parmezaan | 12

Sydney saté

Poké bowl **

Gemarineerde kipsaté met pindasaus,
zoetzuur, kroepoek en frites | 17

Zalm, avocado, zwarte rijst, kikkererwt,
tomaat, ui, sojabonen en ponzu | 15

ZalmTartaar
Mimosa van scharrelei, avocado,
venkelsalade en wasabi mayonaise | 12

Zaterdag = Steak Night
300 gr. gebakken sukadesteak
met frites en salade

17,5

Zondag = Rib Night
500 gr. gemarineerde spareribs
met frites en salade

17,5

Hertenham
Gerookte biet, cashewnoot en
cranberry-rode uiencompote | 13

Quinoa salade *
Paddenstoel, kastanje en een
crème van aardpeer | 10

SOEPEN
klassieke uiensoep *
Huisgemaakt met crouton
en Gruyère kaas | 6,5

Soep van de dag **
Onze collega’s vertellen graag
welke soep op het menu staat | 7

de kindergerechten
vind je op de laatste pagina
* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch
geserveerd worden

Heb je een allergie?
Meld het ons!

Diner
HOOFDGERECHTEN

Nagerechten

Gegrilde zwaardvis

Down Under wafel

Salsa verde, gnocchi, seizoensgroenten,
salade en frites | 22

Amarena kersen, karamelroomijs en slagroom | 7,5

Kangoeroesteak

Sorbetijs, vruchtensaus en seizoensfruit | 7,5

Down Under sorbet

Seizoensgroenten, zwarte peper-rodewijnsaus,
salade en frites | 21

Stoofpotje
Runderstoofpot met bruin bier, zilverui,
aardappel, kruidkoek, salade en frites | 17

kalfsribeye

Kaasplank
Petit Doruvael, Romero, Bastiaansen blauw,
Oudwijker fiore, appelstroop
en noten-vijgenbrood | 13

Kaasplank met port
Petit Doruvael, Romero, Bastiaansen blauw,
Oudwijker fiore, appelstroop
en noten-vijgenbrood | 16

Seizoensgroenten, rode portsaus,
salade en frites | 26

Catch of the day

Chocoladecrunch

Onze collega’s vertellen graag welk
visgerecht op het menu staat | 20

Frambozenmousse, witte chocolademousse
en seizoensfruit | 7,5

Daily special

‘Skippy’ bal

Onze collega’s vertellen graag welke
special op het menu staat | 21

Grote soes gevuld met bananenijs,
vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus | 7,5

VEGETARISCH

Speciale koffie’s

Veggie burger *

Australian coffee

Mexicaanse bonenburger met chimichurri dip,
tomaat, mais, komkommer, salade en frites | 16

Lemon cheesecake likeur,
macadamiasiroop en room | 8

Truffelrisotto *

Irish coffee

Paddenstoel, rucola en parmezaan | 17,5

Irish whiskey, basterdsuiker en room | 8

Veganistische pizza *

French coffee

Biet, courgette, aubergine, tomaat,
paprika, verse kruiden en vegan kaas | 15

Grand Marnier en room | 8

Italian coffee
Amaretto en room | 8

bij te bestellen (per portie)
frites, chef’s salad
en breekbrood

Spanish coffee
+4

Tia Maria en room | 8

DOM coffee
DOM Bénédictine en room | 8

kids (tot 12 JAAR)

ZOET

KINDERGERECHTen

BIJ DE KOFFIE

Soep van de dag **

Gebak van de dag

Onze collega’s vertellen graag welke
soep op het menu staat | 4

Onze collega’s vertellen graag welk gebak
op het menu staat | 5

Mini Down Under beefburger

Appelpunt

Rode uiencompote, bacon, cheddar,
salade en frites | 10

Naar oma’s recept, van heerlijke appels | 4

Sydney kindersaté

Slagroom | 0,75

Gemarineerde kipsaté met pindasaus,
zoetzuur, kroepoek en frites | 9

Frietjes met… **
Mayonaise én appelmoes en naar keuze;
frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets | 6,5

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

Kinderijsje
Een kleine verrassing | 5

Uiteraard is het mogelijk
babyvoeding op te warmen
* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch
geserveerd worden

Heb je een allergie?
Meld het ons!

