vOORGERECHTEN

Alle voorgerechten worden geserveerd
met breekbrood en aioli

Carpaccio

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

Tataki van zalm

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

Geitenkaas
Getoast briochebrood met geitenkaas, avocado,
paddenstoelen, zachtgegaarde eidooier en tuinkers | 13

Thai Papayasalade

HOOFDGERECHTEN
Rundersteak

Sous vide gegaarde rundersteak, truffeljus,
paddenstoel, gratin en seizoensgroenten | 28,5

Hertenstoof

Bruin bier, pastinaakcrème, wintergroenten | 26,5

Zalmfilet

In mirin en sojasaus gemarineerde zalm met noodles,
paksoi, zacht gegaard ei en roerbakgroenten | 24,5

Buikspek

Krokant gebakken, kastanjepuree, gegrilde little gem,
en huisgemaakte kimchi | 24,5

Papaya, slamix, krabkoekjes en spicy dip | 14

Ravioli

MAALTIJDSALADES

Rendang

Seafood salade

Gerookte zalm, tonijnsalade, gamba
en dille-limoen mayonaise | 18

Ceasar salade

Maishoender, Parmezaanse kaas, croutons
en ansjovis | 17

salade van de dag

Onze collega’s vertellen graag welke salade
vandaag op het menu staat | 17

Spinazie, ricotta, gekarameliseerde peer,
gebrande hazelnoot en rucola | 18,5
Huisgemaakte rendang van jackfruit en haricot verts,
rode rijst, naanbrood en salade | 18

beefburger

Briochebrood, little gem, gegrilde tomaat en paprika,
bacon, cheddar, augurk en Down Under burgersaus | 18,5
Ook als XL te bestellen | 23

Sydney sate

Kippendijen, gadogado satésaus, sambal goreng ei,
huisgemaakt zoetzuur, kroepoek, frites en salade | 18,5
Ook als XL te bestellen | 23

Gerecht van de dag
bij te bestellen (per portie)
brood met tapenade +5
frites, chef’s salade +4

Onze collega’s vertellen graag wat er vandaag
op het menu staat | dagprijs

tot 12 jaar

Nagerechten

Romige tomatensoep

Skippy’s Bananentoffee

Verse tomatensoep met basilicum | 4,5

Frietjes met kindersaté of zalmfilet

Frites, appelmoes, salade, mayonaise en naar keuze;
saté of zalm | 10

Frietjes met snack

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

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

Kaasplank

4 verschillende kazen met vijgen- en rozijnenbrood,
vijgencompote en druiven | 12,5

Down Under “Magnum”

Schuim van Amaretto met vanilleroomijs,
schotsen van chocolade en amandelen | 8

Dessert van de dag

Onze collega’s vertellen graag welk dessert
op het menu staat | 8

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
Dit gerecht is of kan
vegetarisch geserveerd worden

Spanish coffee

Tia Maria en verse slagroom | 8

