LUNCH
BROODJES

POKÉ BOWLs

Club sandwich

Zalm

Maïsbrood met kipfilet, boerenkaas, tomaat,
komkommer, bacon, gebakken scharrelei en frites | 16

Met parelcouscous, avocado, kikkererwt, tomaat,
edamame, zoetzure sjalot en ponzudressing | 16

Vegan club sandwich *

Tempeh *

Maïsbrood met no chicken filetstukjes, kaas, tomaat,
komkommer, vegan mayonaise en frites | 16,5

Met parelcouscous, avocado, kikkererwt, tomaat,
edamame, zoetzure sjalot en ponzudressing | 15

Kroketten **
Meerzadenbrood met twee kalfskroketten
en mosterd | 12,5

MAALTIJDSALADES

Pulled chicken

Seafood

Rustieke bol met zacht gegaarde kip,
Lagunitas BBQ saus, little gem en ananas | 13,5

Gerookte zalm, tonijnsalade, Hollandse garnalen
en dille-limoen mayonaise | 17

Carpaccio

Char siu

Rustieke bol met rucola, truffelmayonaise, sjalot,
kappertjes en Parmezaanse kaas | 14,5

Aziatisch buikspek, noodles, wokgroenten
en teriyakisaus | 16

12 uurtje **

Carpaccio

Bolletje gezond, meerzadenbrood met kalfskroket
en romige tomatensoep | 12

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

Geitenkaas *

Salade van de dag **

Rustieke bol met geitenkaas, walnoten muhammara,
granaatappel, rucola en pittenmix | 13

Onze collega’s vertellen graag welke salade
vandaag op het menu staat | 16

Cadeautip

Alle broodjes
en maaltijdsalades
zijn ook met frites te bestellen

+4

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 of online
bestellen en de waarde is zelf te bepalen.

LUNCH
Warme gerechten
Surf en turf
Ossenhaas, reuzengamba’s, Hollandaisesaus,
seizoensgroenten, frites en salade | 35,5

Uitsmijters
& Omeletten

beefburger **

Carpaccio | 13

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

Gerookte zalm | 13

super beefburger **

Boerengroenten * | 12

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

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

Kangoeroesteak

Stel zelf samen ** | 10,5
Keuze uit één of meerdere van
de volgende ingrediënten;
- jonge boerenkaas | +1
- boerenbeenham | +1
- spek | +1

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

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

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

SOEPEN
Romige tomatensoep *
Verse tomatensoep met basilicum | 7,5

Soep van het seizoen **
Onze collega’s vertellen graag welke soep
op het menu staat | 7,5

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!

