LUNCH
11.00 tot 16.30 uur

SOEP 5,50

HAMBURGERS 9,50

Heerlijke huisgemaakte soepen:

200gr rundvlees van de grill op zacht broodje:

RODE PAPRIKASOEP

OUTBACK BURGER

met stukjes kip

sla-tomaat-augurk-zwitserse kaas- bacon,
uien-huisgemaakte saus

PITTIGE POMPOENSOEP

OZZIE BURGER

met verse gember en garnaaltjes

sla-tomaat-augurk-red dessert rub-gebakken
ui-australische smokey bbq saus

AARDAPPEL- KNOFLOOKSOEP

WALKABOUT BURGER

met crostini en parmahamreepjes

sla-tomaat-augurk-gegrild broodje-samurai
saus-aioli-ui

HEERLIJKE UIENSOEP

BUSHTUCKER BURGER licht pikant

met grove mosterd

sla-tomaat-augurk-huisgemaakte samurai
saus-bbq saus-gefrituurde ui

DEVILS HEAT BURGER zeeeeer pikant!!!!
“cripes mate that’s flamin’ hot” => sla-tomaat-augurk-ui-salsa saus-knoflook
saus- zeer hete huisgemaakte saus!!!!!!!!

TIP! AUSTRALIAN STEAK SANDWICH
Dungesneden gebakken rundvlees-cranberry truffelcreme- sla-pijnboompitten 6,95

NACHO GRANDE......................................................................................7,50

Nacho’s-gehakt-jalapenos-bruine bonen-knoflooksaus-guacamole-salsa saus-kaas
HOT CHICKEN WINGS met blue cheese dip.............................................7,50
½ KILO SPARE RIBS friet-sla-sausjes...................................................13,50
KILO SPARE RIBS friet-sla-sausjes.......................................................18,50

BROODJES
CROSTINI geroosterde toast met humus, aioli, olijventapenade, tonijnsalade, gevulde pepers,
parmaham en truffelcrème (ook vegetarische te bestellen) 7,50
FOCACCIA KIP hete kipstukjes, spekjes, ui, knoflooksaus, salsa saus met kaas overbakken 6,50
BROODJE PITTIG GEHAKT rustiek broodje met pittig gekruid gehakt, ui, augurk en aioli met kaas
overbakken 6,75
BROODJE ITALIAN STYLE rustiek broodje met parmaham, rucola, tomaat, pijnboompitten,
truffelcrème en balsamicodressing 6,75
BROOD MET TONIJN 2 sneden bruin brood met overheerlijke huisgemaakte tonijnsalade, verse sla,
tomaat, kappertjes en uitjes 5,95
BROODJE GEROOKTE STRUISVOGEL huisgerookte struisvogelbief met truffelcrème, pijnboompitten,
tomaat, rucola en parmezaan 6,95
BROOD MET GEITENKAAS 2 sneden bruin brood met pesto, geitenkaas, spekjes, champignons,
tomaat, rucola en balsamico ahorn siroop (ook vegetarisch te bestellen)6,95
VEGETARISCH BROODJE met gegrilde courgette, aubergine, paprika, pesto en parmezaan 6,50
MAALTIJDSALADES
met brood en kruidenboter geserveerd
THAISE SALADE spicy beef in sesam korst met frisse salade, taugé, paksoi, shiitake, paprika en
Thaise dressing 11,50
SALADE ZALM frisse salade met zalm gemarineerd in soja, koriander en citroengras en taugé, paksoi,
shiitake en paprika 11,50
CAESAR SALADE romeinse sla met huisgemaakte caesar dressing, geroosterde macadamianoten,
spekjes, gegrilde kip en parmezaan 10,50
SALADE SCAMPI heerlijke sla met gebakken scampi, olijventapenade en aioli 13,50
SALADE MET KROKANT GEBAKKEN MALSE INKTVISJES met aioli en tomatencoulis 14,50
CARPACCIO VAN OSSENHAAS dungesneden rauwe bief met truffelcrème, pijnboompitten,
parmezaan, frisse sla en tomaat 11,50
VEGETARISCH
SYDNEY SALADE gemengde slasoorten met geitenkaas, gegrilde paprika, courgette, aubergine,
geroosterde macadamianoten en balsamico ahorn dressing 11,50
VEGGIE CAESAR SALADE Romeinse sla met huisgemaakte caesar dressing, geroosterde
macadamianoten en parmezaan 8,50
DESSERTS
AUSTRALISCHE CHEESECAKE met rode vruchten coulis 4,50
WARME BROWNIE met vanille roomijs, gecarameliseerde notenmellange en Thaise muntsaus 4,95

