Diner

reserveer online

vOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Alle voorgerechten worden geserveerd
met breekbrood en aoili

Surf en turf

Carpaccio

Ossenhaas, reuzengamba’s, Hollandaisesaus
en seizoensgroenten, frites en salade | 35,5

Rucola, truffelmayonaise, sjalot, kappertjes
en Parmezaanse kaas | 15

Tournedos

Tataki van zalm

Ossenhaas, Hollandaisesaus, seizoensgroenten,
frites en salade | 32,5

Tataki van zalm met wakame, mango,
wasabi mayonaise en krokante nori | 15

Zalmfilet

‘Terre et mer’

Krokante zalm, gnocchi pasta, seizoensgroenten,
tomatensalsa, frites en salade | 23,5

Frisse aardappelsalade met gerookte zalm,
Hollandse garnalen en haring kaviaar | 16,5

Runder Shortrib

Caprese *

Op oosterse wijze gemarineerde ‘spareribs’ van het
rund, bimi, pasta riso, frites en salade | 24

Tomatenmix met gerookte mozzarella, basilicum,
balsamico en avocado | 13

Daily special **
Onze collega’s vertellen graag welke special
op het menu staat | 23

MAALTIJDSALADES
Seafood salade
Gerookte zalm, tonijnsalade, Hollandse garnalen
en dille-limoenmayonaise | 17

Char siu

VEGETARISCH
Quiche *
Geitenkaas, zongedroogde tomaat, spinazie,
pittenmix en salade | 17

Aziatisch buikspek, noodles, wokgroenten
en teriyakisaus | 16

Rendang *

Carpaccio
Rucola, truffelmayonaise, sjalot, kappertjes
en Parmezaanse kaas | 16,5

Huisgemaakte rendang van jackfruit en haricot verts,
rode rijst, naanbrood en salade | 17,5

Salade van de dag **
Onze collega’s vertellen graag welke salade
vandaag op het menu staat | 16

bij te bestellen (per portie)
brood met tapenade

+5

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

+4

Diner
KLASSIEKERS

Nagerechten
Skippy’s Bananentoffee

beefburger **
Runderhamburger, briochebrood, little gem,
tomatenchutney, kaas, bacon, frites en salade | 18,5

super beefburger **
Voor de grote trek, een burger zoals hierboven
maar dan 320 gram vlees! | 23

Kangoeroesteak
Malse steak, jus van roze peper en rood fruit,
seizoensgroenten, frites en salade | 24

Sydney sate
Kippendijen, gadogado satésaus, lontong rijst,
huisgemaakt zoetzuur, kroepoek, frites en salade | 18,5

Crumble van witte chocolade met karamel,
bananenroomijs en crisp van banaan | 8,5

cheesecake
Gebakken cheesecake met passievrucht
en mango sorbetijs | 9

Down Under “Magnum”
Schuim van Amaretto met vanilleroomijs,
schotsen van chocolade en amandelen | 8

Zomerse Tiramisu
Huisgemaakte tiramisu met lange vingers, Limoncello,
aardbeien en coullis van rood fruit | 8,5

Speciale koffies
Australian coffee
Lemon cheesecake likeur,
Macadamia siroop en verse slagroom | 8

Irish coffee
Irish whiskey, basterdsuiker en verse slagroom | 8

French coffee
Grand Marnier en verse slagroom | 8

Italian coffee
Amaretto en verse slagroom | 8

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!

Spanish coffee
Tia Maria en verse slagroom | 8

kids (tot 12 JAAR)

ZOET

tot 12 jaar

BIJ DE KOFFIE

Soep van de dag **

Carrot cake

Onze collega’s vertellen graag welke soep
vandaag op het menu staat | 4,5

De moderne klassieker met noten | 5,5

Mini Down Under beefburger

Huisgemaakte cheesecake | 5,5

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

Sydney kindersaté
Gemarineerde kipsaté met pindasaus, zoetzuur,
kroepoek en frites | 10

Cheesecake
Appelpunt
Naar oma’s recept | 4,5

Slagroom
Toef verse slagroom | 0,75

Frites met… **
Mayonaise, appelmoes en naar keuze; frikandel,
kroket, kaassoufflé of kipnuggets | 7,5

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

Kinderijsje
Een kleine verrassing | 6

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!

