Diner
vOORGERECHTEN

Alle voorgerechten worden geserveerd
met breekbrood en kruidenmayonaise

Carpaccio
Rucola, truffelmayonaise, sjalot,
kappertjes en parmezaan | 12

Reuzengamba’s
Twee reuzengamba’s, groene kruiden,
rode peper, gekonfijte citroen, krokantje
en rode rijst | 13
Ook als hoofdgerecht te bestellen
(vier reuzengamba’s) | 25

Vitello tonnato
Dungesneden rosé gebakken kalfsmuis met
tonijnmayonaise en geschroeide tonijn | 14

Steak tartaar
Kleingesneden rundertartaar met kappertjes,
sjalot, peterselie, cornichon en een crostini | 13

reserveer online

HOOFDGERECHTEN
Tournedos
Seizoensgroenten, truffeljus, salade en frites | 29,5

BOTFILET
Provençaals gekruide witvis met pastinaakcrème,
kalfsjus, salade en frites | 18

Catch of the day
Onze collega’s vertellen graag welk
visgerecht op het menu staat | 22

Daily special **
Onze collega’s vertellen graag welke
special op het menu staat | 22

VEGETARISCH
Mediterrane veggie burger *

Soep van de dag **

Tomaat, kropsla, paprika, huisgemaakte tzatziki,
salade en frites | 16

Onze collega’s vertellen graag
welke soep op het menu staat | 7

Gado gado *

MAALTIJDSALADES

Indonesisch groentegerecht met taugé,
spitskool, boontjes, komkommer, tempeh, ei,
rijst en Indonesische pindasaus | 16

Caesar
Kipfilet, croutons, ansjovis, parmezaan,
scharrelei en romige ansjovisdressing | 15,5

Carpaccio
Rucola, truffelmayonaise, sjalot, kappertjes
en parmezaan | 15,5

bij te bestellen (per portie)
brood met tapenade

+5

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

+4

Oosterse kip teriyaki
In tempura gefrituurde kip met noedels,
gewokte groenten en teriyaki-dressing | 15,5

seizoenssalade **
Gebakken bospaddenstoelen, crostini,
spruitjes, spekjes, pompoen,
zaden en pitten | 15,5

Diner
KLASSIEKERS

Nagerechten

Down Under beefburger (200 gram)

Stroopwafel cheesecake

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

Karamelroomijs | 7,5

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

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

Kangoeroesteak

Limocello-frambozentiramisu

Seizoensgroenten, rode portsaus,
salade en frites | 22

De Italiaanse klassieker in een nieuw jasje | 8

‘Skippy’ bal

Kaasplank
Diverse dessertkazen, appelstroop en
noten-vijgenbrood | 13

Kaasplank met rode port
Diverse dessertkazen, appelstroop en
noten-vijgenbrood | 16

Speciale koffies
Australian coffee
Lemon cheesecake likeur,
macadamia siroop en room | 8

Irish coffee
Irish whiskey, basterdsuiker en room | 8

French coffee
Grand Marnier en room | 8

de kindergerechten
vind je op de laatste pagina

Italian coffee

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch

Spanish coffee

geserveerd worden

Heb je een allergie?
Meld het ons!

Amaretto en room | 8
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, 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!

