LUNCH

reserveer online

BROODJES

MAALTIJDSALADES

Club sandwich **

Caesar

Kipfilet, boerenkaas, tomaat, bacon,
gebakken scharrelei en chips | 13

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

Kroket **

Carpaccio

Meerzadenbrood, twee ‘Utregse’ kroketten,
spitskoolsalade en mosterd | 10

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

Pikante kip

Oosterse kip teriyaki

Italiaanse bol met wokgroenten
en pikante saus | 11

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

Carpaccio

seizoenssalade **

Italiaanse bol met rucola, truffelmayonaise,
sjalot, kappertjes en parmezaan | 12

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

Broodje van de dag **
Onze collega’s vertellen graag welk broodje
op het menu staat | 11

WRAP
Veggie *
Drie groentewraps gevuld met crème fraîche
en verse groenten | 11

POKÉ BOWL
Zalm **
Zalm, avocado, zwarte rijst, kikkererwt, tomaat,
ui, sojaboon en ponzudressing | 15

Cadeautip

Alle broodjes
en maaltijdsalades
zijn ook met frites te bestellen

+ 2,25

Op zoek naar een cadeau wat in de smaak
valt? Geef een Down Under cadeaukaart!
Onze cadeaukaart is een ideaal relatiegeschenk of verjaardagscadeau. Je kunt de
cadeaukaart aan de bar bestellen en de
waarde is zelf te bepalen.

LUNCH
Warme gerechten
Tournedos
Seizoensgroenten, truffeljus, salade en frites | 29,5

Down Under beefburger (200 gram)
Rode uiencompote, bacon, cheddar,
gebakken scharrelei, salade en frites | 18

Kangoeroesteak
Seizoensgroenten, rode portsaus,
salade en frites | 22

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

BOTFILET

Uitsmijters
& Omeletten
Carpaccio | 12
Gerookte zalm | 12
Boerengroenten ** | 12
Stel zelf samen ** | 9,5
Keuze uit één of meerdere van
de volgende ingrediënten;
- jonge boerenkaas | +1
- boerenbeenham | +1
- spek | +1
- tomaat | +1

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

Mediterrane veggie burger *
Tomaat, kropsla, paprika, huisgemaakte tzatziki,
salade en frites | 16

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

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!

