G’day!
De term Down Under komt voort uit het feit dat de landen Australië en Nieuw-Zeeland gelegen zijn in
het zuidelijk halfrond, beneden de meeste landen op deze wereldbol. `Down Under` is een acceptabel
alternatief als benaming voor Australië.
De huidige Australische keuken is ontstaan door de beste elementen van allerlei eetculturen samen te
voegen tot een spannende mix. Denk hierbij aan Engelse, Indische en Italiaanse invloeden. Met behulp
van een gevarieerd kruidenaanbod ontstaat er een interessante smaakbeleving van diverse vis – en
vleesgerechten.
Down Under is centraal gelegen op de Markt in Sittard. Met haar rustgevende ambiance is het een
uitstekende locatie om ontspannen te genieten van een unieke formule. Met haar warme maar zeker
ook avontuurlijke uitstraling is een vakantiegevoel nabij.
No Worries, mate!

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten of vraag naar onze allergenen kaart!

AUSTRALISCHE KRUIDEN
LEMON MYRTLE
Deze zijn afkomstig van een inheemse boom uit het regenwoud en lijken wat geur betreft op
citroenverbena.
WATTLESEED
Deze Australian wattleseed heeft een zeer sterk koffie en hazelnootachtig aroma. De smaak is
chocoladeachtig met noten van koffie en een hazelnootachtige finish. Deze acaciaboon werd door de
Aboriginals gebruikt als koffieboon, maar is nu op een sterke manier geroosterd waardoor hij perfect
als smaakmaker in gerechten kan worden gebruikt.
RED DESERT RUB
Deze red desert rub heeft eerst een zoet/zoute smaak met daarna een pittige peper en chili smaak.
Melange van sesamzaad, paprika, rietsuiker, mountain pepper, pepperberry, forest anise, jeneverbes,
zwarte peper en witte peper.
WILDFIRE SPICE
Wildfire spice heeft eerst een zoet/zoute smaak met daarna een kruidige smaak. Melange van lemon
myrtle, Forest anise, mountain pepper, lemon aspen, zout, knoflook, zwarte peper, paprika,
selderijzaad, nootmuskaat, oregano, majoraan, peterselie, rozemarijn en paprika.

DRANKEN
PUREZZA PREMIUM WATER
Purezza Premium Water gebruikt ons eigen hoogwaardige lokale water als basis. Dit water wordt door
een geavanceerd filter extra gezuiverd en gekoeld naar een prettige drinktemperatuur, waardoor er
water van zeer hoge kwaliteit wordt gecreëerd dat veel zuiverder is dan vele bronwaters.
Purezza Premium Water is verkrijgbaar in Still en Sparkling: 35 cl flesje 2,50 & 75 cl fles 4,50
SMOOTHIES 3,00

AUSTRALISCHE
FRISDRANKEN
Bundaberg gingerbeer 3,50
Bundaberg blood orange 3,50
Bundaberg peach 3,50
Bundaberg guava 3,50
Bundaberg pink grapefruit 3,50
Bundaberg passionfruit 3,50
Lemon Lime & Bitters 3,00

FUZE TEA ICETEA 2,50
Sparkling
Green tea
Green tea mango chamomile
Black tea peach hibiscus
SAPPEN
Verse jus d’orange 3,00
Appelsap/sinaasappelsap 2,25

Fantasy frambozen mango
Paradise mango aardbeien
Tropical aardbeien banaan
Sunshine ananas mango
PREMIUM FRISDRANKEN ROYAL BLISS 2,50
Creative tonic water
Vibrant yuzu tonic water
Irreverent ginger ale
Bohemian Berry Sensation
Finley bitter lemon 2,25
Finley ginger ale 2,25
Finley tonic 2,25

ZUIVELDRANKEN 2,25
Glas melk
Flesje chocomel of fristi

FRISDRANKEN 2,25
Coca cola / light / zero
Sprite / Fanta / Fanta cassis/ Apfelshorle / Rivella light

COCKTAIL ALCOHOLVRIJ 3,00
OXLEY TWINKLES Crodino-sprite-limoen

KINDERCOCKTAIL 2,00
TASMAN BRODIE siroop-jus d’orange-sprite

AUSSIE COCKTAILS
BELSAZAR ROSE & TONIC Belsazar rosé vermouth-Royal Bliss creative tonic-grapefruit-rozemarijn 5,00
BREWED GIN & GER Gin-Aperol-Angustora-Bundaberg gingerbeer- limoensap 6,50
DARK & STORMY Gunnery Australische rum Bundaberg gingerbeer-limoen 6,50
AUSTRALIAN SPRITZER The Italian orange bitter-cava-sinaasappel partje 6,00
AUSSIE MULE Gunnery Australische rum-Bundaberg gingerbeer-limoensap 5,00
AUSSIE TEA Kiwilikeur-aardbeienlikeur-ice tea 4,50
BAGO BABE Cava-hibiscus bloem-hibiscus siroop 5,00
DUNBOGAN DAVE kokos, banaan, framboos of passievruchten likeur met sinaasappelsap en sprite
3,75
JOHNNIE & GINGER Johnnie Walker black label-Royal Bliss ginger ale-verse gember 5,95
MOOMBA Witte rum-Grand Marnier-jus d’orange-citroensap-grenadine 5,50

AUSTRALISCHE GIN & TONIC 78º gin-Australische CAPI tonic-citroen-roze peper-jeneverbes 7,50
AUSTRALISCHE SUNSET GIN & TONIC 78º sunset gin-fever tree aromatic tonic-aardbei-thijm 7,50
TANQUERAY LONDON DRY London dry gin-Royal Bliss creative tonic water-limoen 5,00
TANQUERAY RANGPUR Rangpur gin-Royal Bliss vibrant yuzu tonic water-sinaasappel-steranijs 6,50
TANQUERAY TEN Ten gin- Royal Bliss creative tonic water- grapefruit 8,50
TANQUERAY FLOR DE SEVILLA & Royal Bliss vibrant yuzu tonic water-sinaasappel-rozemarijn 7,50
[Mousserende wijn \

JANSZ BRUT Hoofdzakelijk Chardonnay aangevuld met Pinot Noir. Bleke strogele kleur. In het boeket
zit citrusfruit, nougat en hazelnoot. De wijn heeft veel finesse en balans en combineert complexiteit met
elegantie. Verder een langaanhoudende mousse en een knapperige finale. Te serveren als aperitief of bij
oester en andere schelp-en schaaldieren. Fles € 29,95

APERITIEVEN

PORT GRAHAM’S 2,75

Huisaperitief BAGO BABE:
Cava & hibiscusbloem 5,00
Glas Cava 4,00
Martini Bianco/Rosso 3,00
Pernod 3,95
Campari 3,95

Fine ruby port
Fine white port
Tawny port
Dow’s rose port
Six grapes 3,25
Crodino alcoholvrij 2,50

WHISKEY
Chivas regal 5,00
Johnnie Walker black label 5,00
Jameson 4,00
Ardbeg 6,50
Jack Daniels 4,00
Jack Daniels honey 4,00
Jack Daniels fire 4,00

GEDISTILLEERD 2,00
Ketel 1 jonge jenever
Jagermeister
Coebergh

LIKEUREN 3,95
Amaretto Di Saronno / Cointreau / Grand Marnier / Kahlua / Smirnoff wodka / Tia Maria / Drambuie /
Baileys / Sambuca / Licor 43 / Bacardi witte rum / Cognac Remy Martin 4,50

DIGESTIEVEN
Busnel Calvados 4,00
Grappa 4,50
Limoncello 3,75
AUSTRALISCHE RUM
Bundaberg 5,00
Gunnery spiced 4,50

BIER

FLESJES BIER 0%

BRAND VAN DE TAP
Beer 18 cl 2,00
Middy 25 cl 2,40
Schooner 50 cl 4,80

Amstel malt 0% 2,40
Amstel radler 0% 2,75
Brand weizen 0% 3,25

NIEUW ZEELANDSE CIDER
Old Mout passionfruit & apple 4,50
Old Mout Kiwi & lime 4,50

FLESJES BIER
Affligem Blond 3,40
Affligem Dubbel 3,50
Affligem Tripel 4,00

Magners cider 4,50

Liefmans fruitesse 3,25
Liefmans kriek 4,00
Erdinger 33 cl 3,90
Palm 3,00
Amstel radler 2,75
Desperados 4,00
Pint Guinness 6,00

Vraag naar ons assortiment Australische bieren!

WITTE HUISWIJNEN
OXFORD LANDING ESTATES CHARDONNAY.........................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Licht goudgeel van kleur met een levendige groene tint. Aroma’s van verse perziken, citrus en
honingmeloen. De wijn heeft een goede structuur en in de smaak verse citrusvruchten. Een fijne romige
textuur en tenslotte een prikkelend zuurtje op afdronk. Heerlijk bij rijke visgerechten, salades,
gevogelte en wit vlees.
TWIN ISLANDS SAUVIGNON BLANC...................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Deze droge witte wijn heeft aroma’s van tropische vruchten, citrus en verse kruiden. De smaak is fris
met tonen van koriander en thijm, die zorgen voor een heerlijke afdronk. Past goed bij schaal- en
schelpdieren, salades, geitenkaas en asperges.
WILD ROCK SAUVIGNON BLANC.......................................GLAS 4,25.....FLES 21,25
Wild Rock Sauvignon Blanc is afkomstig uit Marlborough. De druiven worden bij optimale rijpheid
machinaal geoogst. Na een korte lagering van 3 maanden gaat de jonge wijn op fles. De wijn is bleek
van kleur en heeft een licht groene weerschijn. In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de
groene geur van basilicum te herkennen. De smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith en
citrus. Een milddroge afdronk maakt deze wijn compleet.
ZOETE WITTE WIJN
BEREICH BERNKASTEL RIVANER.....................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
100 % rivaner. In de geur voornamelijk kenmerken van muskaat en wit fruit. Een heerlijke frisse smaak,
waarin het fruitige karakter duidelijk naar voren komt.
ROSE
DE BORTOLI ROSE......................................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Bij deze Australische rosé draait het om fruit, fruit en nog eens fruit. Kersen, frambozen, aardbeien en
andere lichte rode vruchtjes. Met een kneepje citrus. Zacht en toegankelijk. Genereus en met een
mooie frisheid.
RODE HUISWIJNEN
SUTTON HILL SHIRAZ..................................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Een volle, goedgevulde, donkerrode wijn met een fruitige smaak en een fris zoetje in de afdronk.
AUSTRALIAN CHOICE CABERNET SAUVIGNON.....................GLAS 4,00.....FLES 19,50
Cabernet sauvignon & shiraz. Heerlijke rijpe wijn, heldere pruimenkleur met paarse tinten, intense geur
van zwarte en rode bessen met een zekere kruidigheid van specerijen. De wijn heeft heerlijke rijke en
frisse smaken van pruimen, kersen en zwarte bessen. De afdronk is zacht, zelfs een beetje zwoel.
YALUMBA Y SERIES MERLOT..........................................GLAS 4,00.....FLES 19,50
De Y series Merlot barst uit het glas met sterke tonen van vers, net geplukt zwart fruit; in de neus
hinten van fruit pastilles. Donkere chocolade en een toets van gedroogd fruit voegt toe aan de
welkome aroma’s, dit is een expressieve en levendige Merlot. Het palet is royaal, rond en sappig. De
wijn heeft hints van exotische kruiden en eindigt vers en levendig.

WITTE WIJNEN UIT ZUID AUSTRALIE
HOOLEY DOOLEY CHENIN BLANC & SAUVIGNON BLANC............................FLES 19,50
Licht strokleurig met groene reflexen. Expressieve, fruitige neus van tropisch fruit (passievrucht,
lychee) waarbij de sauvignon blanc zorgt voor tonen van vers gemaaid gras en peultjes. Deze mooie
eigenschappen zetten zich voort in de levendige smaak waarbij de zuren van de chenin blanc zorgen
voor ruggengraat en een frisse afdronk. Hooley Dooley is een unieke Australische uitdrukking van
verrassing, verwondering en ontzag en weerspiegelt daarmee precies het karakter en de kwaliteit van
deze wijn.
YALUMBA THE Y SERIES UNWOODED CHARDONNAY................................FLES 22,50
Een volle, fruitige witte wijn met een gelige kleur. De wijn is fris en sappig met een mooie mineraliteit en
een aangename, lichte vettigheid. In de neus aroma’s van grapefruit en ananas. Goede balans en een
plezierige afdronk. Erg smakelijk bij gestoofde vis, wit vlees of gevogelte en salades.
YALUMBA THE Y SERIES VIOGNIER......................................................FLES 22,50
Een rijke witte wijn met een mooie, goudgele kleur. Heerlijke aroma’s van abrikozen, citroen, lychee en
honing in combinatie met een lange afdronk met een subtiel bittertje. Probeer deze wijn eens bij licht
gekruide Aziatische gerechten of rijke salades met vis of kip.
YALUMBA THE Y SERIES RIESLING.......................................................FLES 22,50
Aromatische Riesling met in de geur fijne bloesem, honing, rijpe gele appel en verse ananas. De smaak
is sappig en vol, met appel en tropisch fruit. De wijn heeft een mooie, frisse afdronk.
THE MONEY SPIDER ROUSSANNE.........................................................FLES 24,00
Rijp wit steenfruit en wat tropische tonen in het aroma. Volle, rijke smaak met onder andere mango en
papaja die doorzet tot in de lange en krachtige finale. Doet het uitstekend bij vette vissoorten en
kalfsvlees.
NIEUW ZEELAND, MARTINBOROUGH
GRAGGY RANGE SAUVIGNON BLANC......................................................FLES 30,00
Complexe Sauvignon Blanc met een intense smaak van tropisch fruit, verkwikkende frisheid en minerale
tonen. De Sauvignon Blanc in de Te Muna wijngaard groeit op een ondergrond van stenen en
kalksteen. Een deel van de Sauvignon Blanc wordt handmatig geoogst. De vinificatie geschiedt in
roestvrijstalen vaten en een kleiner deel in Frans eiken cuves; ook worden voor de complexiteit een
beperkt aantal barriques gebruikt. De jonge wijn krijgt vervolgens 5 maanden rijping, alvorens hij
gebotteld wordt. Alle wijngaarden van Craggy Range zijn op duurzaamheid gecertificeerd en worden
regelmatig hierop gecontroleerd door New Zealand Sustainable Winegrowing.
DESSERTWIJN: DE BORTOLI THE NOBLE ONE..............................375 ML FLESJE 28,00
Bortrytis Semillon. Lagen van intens rijp fruit, romige citrus, nectarine, honing en kumquat vermengd
met mooi eiken. Een vleugje verfrissende zuurgraad geeft lengte en structuur, die vervolgens zorgt
voor een prachtig uitgebalanseerde wijn.

[Mousserende wijn \

JANSZ BRUT Hoofdzakelijk Chardonnay aangevuld met Pinot Noir. Bleke strogele kleur. In het boeket
zit citrusfruit, nougat en hazelnoot. De wijn heeft veel finesse en balans en combineert complexiteit met
elegantie. Verder een langaanhoudende mousse en een knapperige finale. Te serveren als aperitief of bij
oester en andere schelp-en schaaldieren. Fles € 29,95

RODE WIJNEN UIT ZUID AUSTRALIE
HOOLEY DOOLEY SHIRAZ & GRENACHE NOIR...............................................FLES 19,50
Levendige rood/paarse kleur, in de neus verzorgt de grenache een ouverture van aardbeien en kersen
waarna de shiraz aansluit met zijn donkere fruit zoals pruimen, bramen en een vleugje specerijen. Al
deze eigenschappen komen samen in de sappige, fruitige smaak die omlijst wordt door subtiele, zachte
tannines die zorgen voor structuur en lengte. Hooley Dooley is een unieke Australische uitdrukking van
verrassing, verwondering en ontzagen, en weerspiegelt daarmee precies het karakter en de kwaliteit
van deze wijn.
DOWIE DOOLE G&T..............................................................................FLES 24,95
Grenache noir & Temperanillo. Rood met paarse weerschijn. Een levendig bouquet van sappige
frambozen, aardbeien en gedroogde kruiden. Kersen en anijszaad voegen zich bij in de pittige smaak,
die mede door zijn tanninestructuur niet te zwaar en daardoor breed inzetbaar is. Dat de tempranillo
druif ook buiten Spanje goed kan aarden en een gelukkig huwelijk kan aangaan met de grenache wordt
hier aangetoond. Hoofd wijnmaker Chris Thomas sleepte grote prijzen in de wacht w.o. de Trophy for
Best Mc Laren Vale Icon Red Wine.
YALUMBA THE Y SERIES SHIRAZ & VIOGNIER.............................................FLES 22,50
Deze elegante rode wijn heeft een diepe, donkere kleur. In de geur herkent u rood fruit en specerijen,
met een subtiele hint van Amerikaanse eik. De wijn heeft een fijne concentratie en een plezierige
afdronk. Mooie wijn om te serveren bij geroosterd lamsvlees of rood vlees.
YALUMBA OLD BUSH VINE GRENACHE......................................................FLES 29,50
Expressieve wijn uit de Barossa Valley met aroma’s van pruimen, bosbessen, bessenjam en kersen. In
de smaak herken je tonen van bosbessen. Kortom: een sappige en vooral fruitige wijn om van te
watertanden!
YALUMBA THE SCRIBBLER CABERNET SAUVIGNON & SHIRAZ........................FLES 29,50
Prachtige dieprode wijn met aroma’s van frambozen, pruimen, zoete specerijen en verse kruiden. De
fruitige smaken dankt de wijn aan de Cabernet Sauvignon. De Shiraz zorgt voor de fluweelachtige
smaak.
AUSTRALISCHE DESSERTWIJNEN
FSW8B BOTRYTIS VIOGNIER.................................GLAS 4,50.....375 ML FLESJE 22,50
Zoete witte wijn. Deze Botrytis Viognier heeft intense aroma's van bloem, honing, abrikozen en
steenvruchten. Daarnaast een volle smaak van fruit en kumquats. De afdronk is fris en lang.
YALUMBA ANTIQUE MUSCAT.................................GLAS 4,50......375 ML FLESJE 22,50
Deze zoete dessertwijn heeft een mooie tawny kleur. Een heerlijk parfum van rozijnenfruit, gember,
sinaasappelschil en rozenblaadjes. Deze Yalumba wijn heeft een zacht en rijk mondgevoel. Het
gedroogde fruit is mooi in balans met de verfijnde verjaringstonen. De nasmaak is intens met een
zwierige zweem van kruiden.

KOFFIE

THEE

Koffie 2,00

Legends thee 2,20

Grote koffie 3,20

Verse muntthee 2,25

Cappuccino 2,20

Verse kamille thee 2,25

Flat white 2,20

Down Under thee:

Mochaccino 2,30

Mango cactus surprise 2,25

Short black 2,00

3HOT CHOCOLATES3

Long black 3,00

99999999999999999999999

Decafé 2,00

“LOCA BANANA”

Warme chocolademelk 2,25

Banana & roasted hazelnut siroop

Met slagroom+0,75

Warme choco & slagroom 3,00

BABYCCINO opgeklopte melk met

================

sprinkles en marshmallows 1,75

“ WARM COOKIE COCOA”

SPECIALE KOFFIE’S

Kokos & chocolate cookie siroop

Met siroop en slagroom 2,50

Warme choco & slagroom 3,00

Chocolate cookie / white chocolate /

8888888888888888888888

Almond / Cinnamon / Vanilla/

“ CARAMEL RASPBERRY MOCHA”

Macadamia nut / Roasted hazelnut

Framboos & vanille siroop

/Caramel.

Warme choco & slagroom 3,00

LATTE’S MET SMAAKJE 2,50

================

Macadamia nut latte

“BAILEYS HOT CHOCOLATE” 4,95

Caramel latte

99999999999999999999999

Pumpkin spice latte

BONDI CHAI TEA LATTE

Choco almond latte witte chocolade-amandel siroop

Club cinnamon

Spicy Irish latte kaneel-Irish coffee siroop

Vanilla-Honey 2,50

Tiramisu latte Amaretto siroop

Dirty Chai + 0,50

Raspberry macaroon latte framboos-macaron siroop

(espresso shot)

2,50

SOEPEN 5,50
RODE PAPRIKASOEP met stukjes kip
PITTIGE POMPOENSOEP met verse gember en garnaaltjes
AARDAPPEL-KNOFLOOKSOEP met parmahamreepjes en crostini met aioli
HEERLIJKE UIENSOEP met grove mosterd

VOORGERECHTEN
HUISGEROOKTE STRUISVOGELBIEF op een bedje van salade met pijnboompitten en een vijgen
balsamicosaus 9,80
CARPACCIO VAN OSSENHAAS met truffelcrème, pijnboompitten, parmezaan, frisse sla en tomaat
10,50
GEGRATINEERDE GREENSHELL MUSSELS met chorizo, knoflook, witte wijn en boter. Geserveerd met
brood 10,50
SCAMPI’S (ongepeld) bereid in boter, knoflook, verse kruiden en wildfire spice 10,25
WONTON GEVULD MET KROKODIL EN SCAMPI’S een oosterse salade en een sausje van sesam en
soja 11,50
GEGRILDE SARDINES knoflookolie, verse kruiden, gemengde sla en flinterdun gesneden uien
ingelegd in goede olijfolie 8,80
FLINTERDUN GESNEDEN TONIJN op krokant meergranen brood met rucola, balsamicodressing en
een heerlijke huisgemaakte saus 9,80
PITTIGE MOSSELEN uit Nieuw Zeeland afgeblust met witte wijn in een saus van tomaat, knoflook en
verse kruiden 9,80
HEERLIJKE VERSE SALADE MET KROKANT GEBAKKEN MALSE INKTVISJES
met aioli en tomatencoulis 9,80
ZEEVRUCHTEN RISOTTO 10,50
GEGRILD BROOD belegd met hoemoes, parmaham, olijfolie, gegrilde paprika en parmezaan 8,80
(vegetarisch ook mogelijk)

VEGETARISCHE VOORGERECHTEN
BRUSCHETTA geroosterd brood met verse tomaat, basilicum, knoflook, olijfolie en parmezaan 7,75
RISOTTO met truffel, paddenstoelen en parmezaan 8,80
VERS BROOD MET KRUIDENBOTER 3,50
VERS BROOD MET KRUIDENBOTER, AIOLI EN OLIJVENTAPENADE 5,50

HOOFDGERECHTEN VLEES
GEBAKKEN KANGOEROEFILET
op een bedje van zoete aardappelpuree met gebakken witlof en truffelsaus 19,95
RIBEYE STEAK
300gr gebakken Ribeye steak met gegrilde groenten en saus naar keuze. 24,50
SURF & TURF
tournedos met gamba’s (ongepeld) en een torentje van gegrilde groenten
met tomaat en parmezaan 23,50
VARKENSHAAS
gevuld met paprika-roomkaas en parmaham met thijmsaus 17,45
INDIASE CURRY
van rundvlees met 12 verschillende soorten kruiden, taugé, paksoi, shiitake en geurige basmati rijst
18,00
NIEUW ZEELANDSE LAMSRUMP
met knoflookpuree, erwtenmousseline, gepofte paprika en lamsjus 19,50
STRUISVOGEL STEAK
met taugé, paksoi, shiitake en steranijssaus 22,15
RIBS “DOWN UNDER STYLE”
1kg spare ribs met 3 sauzen en verse salade 18,50
RIBS “DOWN UNDER STYLE”
½ kg spare ribs met 3 sauzen en verse salade 13,50
GEBAKKEN EEND
op een bedje van gesauteerde prei met soja-en gembersaus 20,15
GEBAKKEN KROKODIL
op een bedje van spinazie en een witte wijnsaus met scampi’s 23,95
GEGRILDE TOURNEDOS MET GESMOLTEN BLAUWSCHIMMELKAAS
gebakken champignons en thijmsaus 20,00
GEGRILDE TOURNEDOS MET EEN HEERLIJKE PEPERSAUS VAN DE CHEF !
20,00

VRAAG NAAR ONS 3-GANGEN MENU VOOR 29,50
(vanaf 8 personen alleen per tafel te bestellen)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet(m.u.v.Indiase curry)

HOOFDGERECHTEN VIS
BARAMUNDI
met een kokos en koriander crust, paksoi en kerriesaus 18,95
ZEESNOEK
gebakken in panko op een bedje van roergebakken taugé, paksoi, shiitake en een rode Thaise
currysaus met verse koriander en lente-ui geserveerd met een geurige basmati rijst 18,50
“SHRIMP ON THE BARBIE”
½ kilo gamba’s (ongepeld) van de grill op een bedje van dungesneden groenten geserveerd met aioli
19,95
SPICY SHRIMPS
½ kilo gamba’s (ongepeld) in een pittige saus op een bedje van dungesneden groenten geserveerd
met aioli 19,95
ZEEBANKET
voor 2 personen: greenshell mussels, clams, scampi’s en gamba’s(ongepeld), bereid in witte wijn,
knoflook, verse tomaat en peterselie p.p. 20,50
GEBAKKEN ZALM
met tomaten, verse kruiden, witte wijnsaus en pesto 18,95
ZEEVRUCHTEN RISOTTO 17,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet (m.u.v. zeesnoek en risotto)

VEGETARISCH
PASTA met courgette, aubergine, paprika, champignons, parmezaan en een rucola-pesto saus 15,40
RISOTTO met truffel, paddenstoelen en parmezaan 14,95
SYDNEY SALADE gemengde slasoorten met geitenkaas, gegrilde paprika, courgette, aubergine,
geroosterde macadamianoten en een
balsamico-ahorn dressing €11,50

SUPPLEMENTEN
Gepofte aardappel 2,95

Gepofte aardappel i.p.v. friet 1,50

Spicy potato wedges 2,95

Spicy potato wedges i.p.v. friet 1,00

Extra friet 2,95

Mayonaise 0,75

Gemengde salade 2,75

Extra koude sauzen 0,75

KINDERMENU’S
KINDER TOMATENSOEP met stukjes kip 2,50
KIPFILET met frietjes 7,15
KINDERPORTIE RIBS met frietjes 7,50
VERS GEBAKKEN VIS zalm of witte vis met saus, groenten en frietjes 7,50
MINI SNACKS met frietjes 5,65
KIPVINGERS met frietjes 6,95
FRIKADEL met frietjes 5,65
KANGOEROE met zoete aardappelpuree, witlof, truffelsaus en frietjes 14,95
SPAGHETTI BOLOGNESE 6,95
Alle kindergerechten worden geserveerd met appelmoes, curry en mayonaise (m.u.v. spaghetti)

DESSERTS
PAVLOVA authentiek Australisch dessert met een vulling van frambozen, mango- coulis en blauwe
besjes 6,50
WARME BROWNIE met vanilleroomijs, gekarameliseerde notenmelange en Thaise muntsaus 6,50
LIMOEN SORBET met rode vruchtencoulis en crème fraîche met gekonfijte limoenschil en kokos 6,50
HUISGEMAAKTE WITTE CHOCOLADEMOUSSE
met walnotenijs en karamelsaus 6,50
PARFAIT VAN CITROENGRAS EN GEMBER met een vleugje peper en sinaasappelsaus 6,50
WATTLESEED PARFAIT met vanillesaus en een sesam-maanzaad koekje 6,50
AUSTRALISCHE CHEESECAKE met rode vruchtencoulis en gekarameliseerde notenmelange 6,50
GRAND DESSERT 9,50
KINDERIJSJE met verrassing 3,75
AUSTRALIAN COFFEE met Holey Dollar rum en slagroom 5,95
SPECIALE KOFFIE met likeur en slagroom 5,50
Irish coffee / Italian coffee / French coffee / Baileys coffee / Coffee 43

COFFEE COCKTAIL:
FLAT WHITE ESPRESSO MARTINI heerlijke gekoelde cocktail met espresso, baileys, kahlua en
smirnoff 5,00

