DOWN UNDER DINER 17.00 - 21.30
VOORGERECHTEN/ STARTERS
HUISGEROOKTE STRUISVOGELBIEF/ HOME SMOKED OSTRICH | 10,30
op een bedje van salade met pijnboompitten en een vijgen balsamicosaus
on a salad with pine nuts and figs-balsamic sauce
CARPACCIO VAN OSSENHAAS /BEEF CARPACCIO | 11
met truffelcrème, pijnboompitten, parmezaanse kaas, frisse salade en tomaat
carpaccio of raw beef with truffle cream, pine nuts, fresh salad and tomato
SCAMPI | 10,75
Gepelde scampi’s afgeblust met cognac in een licht pikante tomaten roomsaus met knoflook en verse kruiden
prawns in a slightly spicy garlic and tomato cream sauce
PITTIGE MOSSELEN / SPICY MUSSELS | 10,30
uit Nieuw Zeeland, afgeblust met witte wijn in een saus van tomaat, knoflook en verse kruiden
from New Zealand with white wine in a sauce of tomato, garlic and fresh herbs
SALADE MET INKTVIS / SQUID SALAD | 10,50
salade met krokant gebakken malse inktvisjes, aioli en tomaten coulis
salad with delicious small squid, aioli and tomato cream
WONTON | 11,50
gevuld met krokodil en scampi, een oosterse salade en een sausje van soja en sesam
filled with crocodile and scampi, an oriental salad and a sauce of soy and sesame
VERS BROOD / FRESH BREAD | 6,50
met kruidenboter, aioli en olijven tapenade
with garlic butter, aioli and olive tapenade

HOOFDGERECHTEN VIS/ MAIN COURSES FISH
geserveerd met verse frietjes / served with fries
ZALM / SALMON | 18,95
gebakken zalm met tomaten, verse kruiden, witte wijnsaus en pesto
baked salmon with tomato, fresh herbs, pesto and white wine sauce
TRIO VAN VIS / TRIO OF FISH | 19,95
gegrilde zalm, baramundi en gamba's op een bedje van spinazie met kruidenolie
grilled salmon, barramundi and tiger shrimp with spinach and herb oil
SCAMPI | 19,95
gepelde scampi’s afgeblust met cognac in een heerlijke licht pikante tomaten roomsaus met knoflook, verse kruiden,
verse frietjes en een salade
delicious spicy prawns in a slightly spicy garlic and tomato cream sauce, fresh salad and fries
SHRIMP ON THE BARBIE | 21,50
halve kilo gamba’s (ongepeld) van de grill, op een bedje van dungesneden groenten geserveerd met aioli
half kilo grilled tiger shrimps (unpeeled) with thin sliced vegetables, served with aioli

VEGETARISCH/ VEGETARIAN
pasta met gegrilde courgette, aubergine, paprika, ui, parmezaanse kaas en een rucola-pesto saus | 15,95
pasta with zucchini, eggplant, paprika, onion, Parmigiano and a rocket-pesto sauce

HOOFDGERECHTEN VLEES/ MAIN COURSES MEAT
geserveerd met verse frietjes / served with fries
KANGOEROE / KANGAROO | 21,50
op een bedje van zoete aardappelpuree met gebakken witlof en truffelsaus
with sweet potato mash, baked chicory and truffle gravy
STRUISVOGEL STEAK / OSTRICH STEAK | 22,15
met taugé, paksoi, shiitake en steranijs saus
with bean sprouts, bok choy, shiitake and star anise sauce
KROKODIL / CROCODILE | 23,95
op een bedje van spinazie en een witte wijn saus met scampi’s
with fresh spinach and white wine sauce with prawns
TOURNEDOS / TENDERLOIN | 23,50
gegrilde tournedos met verse groenten en een keuze uit truffel of pepersaus
grilled tenderloin with fresh vegetables and a choice of truffle gravy or peppercorn sauce
RIBEYE STEAK | 24,50
300gr gebakken Ribeye steak met gegrilde groenten en thijmsaus
300gr Ribeye steak with grilled vegetables and Thym sauce
1 KG RIBS “ DOWN UNDER STYLE” | 21,00
1 kg spare ribs met verse salade en 3 sauzen
kilo ribs with fresh salad and 3 sauces
1/2 KG RIBS “ DOWN UNDER STYLE” | 15,00
halve kg spare ribs met verse salade en 3 sauzen
half kilo ribs with fresh salad and 3 sauces
INDIASE CURRY / INDIAN CURRY | 18,50
van rundvlees met 12 verschillende soorten kruiden, taugé, paksoi, shiitakes en geurige basmati rijst
Indian curry of beef with 12 different species of herbs, bean sprouts, bok choy, shiitakes and a fragrant basmati rice

KINDERMENU / KIDS MENU
KINDERPORTIE RIBS / KIDS PORTION RIBS | 8,50
met frietjes, appelmoes, curry en mayo / with fries, applesauce, curry and mayonaise
MINI SNACKS / DEEP FRIED MIXED SNACKS | 5,65
met frietjes, appelmoes, curry en mayo / with fries, applesauce, curry and mayonaise
KIPVINGERS / CHICKEN FINGERS | 6,95
met frietjes, appelmoes, curry en mayo / with fries, applesauce, curry and mayonaise
FRIKADEL | 6,50
met frietjes, appelmoes, curry en mayo / with fries, applesauce, curry and mayonaise
KANGOEROE / KANGAROO | 14,95
met zoete aardappelpuree, gebakken witlof, frietjes, appelmoes, curry en mayo with sweet potato mash, baked
chicory, fries, applesauce, curry and mayonaise

BIJGERECHTEN / SIDE ORDERS
Potato wedges met aioli | 3,50
Potato wedges ipv friet | 1,50
Portie verse frietjes | 3,75

Gemengde salade | 2,75
Mayonaise | 1,00
Jumping hot sauce | 1,50

Aioli | 1,00
Truffelcrème | 1,50
Ketchup/ Curry | 1,00

DESSERTS
PAVLOVA | 6,50
authentiek Australisch dessert met een vulling van frambozen, mango coulis en blauwe besjes
authentic Australian dessert with a filling of raspberries, mango sauce and blueberries
WITTE CHOCOLADE MOUSSE / WHITE CHOCOLATE MOUSSE | 6,50
met rode vruchten coulis en brownie crumble
with red fruit sauce and brownie crumble
BROWNIE | 6,50
met gekarameliseerde notenmelange, vanille ijs en vanille saus
with caramelised mixed nuts, vanilla ice cream and vanilla sauce
AUSTRALIAN CHEESECAKE | 6,50
met rode vruchten coulis en gekarameliseerde notenmelange
with red fruit sauce and caramelised mixed nuts
KINDERIJSJE / KIDS ICE CREAM | 3,75
SPECIALE KOFFIE / SPECIAL COFFEE
Irish coffee / Italian coffee / French coffee / Baileys coffee / Coffee 43

