Hier vind je een uniek aanbod aan Australische gerechten en dranken
gecombineerd met de bekende gerechten en dranken uit de Nederlandse
eetcafés. Mocht je ergens vragen over hebben dan helpen wij je graag!
Heb je een allergie? Meld het dan bij ons! Voor informatie over allergieën kun je
terecht bij ons personeel.
In deze menukaart vind je de volgende menu’s en dranken:

Lunch Menu

Diner Menu

Pie Menu

Dessert

Day Specials
Snacks

Burger Menu

Coffee & Tea

Lunch wordt geserveerd van 12.30 uur tot 16.00 uur

Voor bij de koffie
Homemade Lammington cake
Typisch Australisch cakeje omhuld met
chocolade en kokosrasp…….…………..……3,50

Homemade apple pie
Australisch appeltaartje van bladerdeeg,
gevuld met appel, kaneel,
en rozijnen………………………………………… 3,50

Starters
Smashing pumpkins

Boomerang damper

Australische vegetarische
Pompoensoep…………………………………..5,00

Stokbrood met huisgemaakte
kruidenboter en tapenade…………..….….4,50

True Blue Sandwiches
Huge burgers

Doug’s pie shop

Zie ‘the Hamburger Menu’ voor
verschillende hamburgers

Zie ‘the Pie Menu’ voor verschillende
Australische pasteitjes

Club Walkabout

Joey and his Boomer

Club sandwich met sla, cripsy bacon, ei,
kaas, komkommer, tomaat en mayonaise.
Geserveerd met frites..………………….……9,50
Zalm ipv bacon………..……………………… 10,50

Carpaccio van kangoeroe, kappertjes,
pijnboompitjes, cerise tomaatjes,
Parmezaanse kaas, rode ui, rode port
dressing………………………….…………..………9,90

Snag short of a barbie

Sammy salmon

Gerookte zalm, gemengde sla,
Twee luxe kroketten op brood geserveerd
pijnboompitjes, kappertjes, cerise
met Franse mosterd………..……….….……..7,50
tomaatjes, rode ui en
limoenmayonaise…….………………..…....…9,50

Let’ steak this one
Stokbroodje met gebakken biefstukreepjes,
gesmolten cheddar, frites, sla, tomaat,
augurk en mayonaise…….…………….....…9,90

G’day cobber!
Ham, kaas, gemengde sla, ei, komkommer,
tomaat, augurk en mayonaise…....………8,50

Onze sandwiches worden geserveerd op meergranenbrood

Tasty Toast Treats
Tosti

Tosti Hawaii

Ham en kaas………………………….……..…….5,50

Ham, kaas en ananas.………….……….…….6,00

Sunny Side Down Under
Uitsmijter

Uitsmijter

Ham en kaas………………………….……………7,50

Ham, kaas, champignons en bacon......8,50

Scrumptious Salads
Crunchy Chook salad

Goaty salad

Gemengde salade gevuld met pasta, cerise
tomaatjes, komkommer, ei, Parmezaanse
kaas, augurk, krokante kip,
chilimayonaise dressing………………………9,90
Als maaltijdsalade…………………….………12,50

Gemengde salade gevuld met geitenkaas,
druiven, walnoten, rode bieten, cerise
tomaatjes, komkommer, balsamicodressing
en stokbrood………………………………..……9,90
Als maaltijdsalade……………………….……12,50

Kangaroo carpaccio

There’s something fishy about this
salad

Carpaccio van kangoeroe vlees, gemengde
sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
rode ui, rode port dressing, …..……….….9,90
Geserveerd als maaltijdsalade met
stokbrood…………………………………………12,50

Borrel time!
Walkabout snack platter 2P
Platter gevuld met nacho`s, schaaltje saté,
oesterzwamballen, gefrituurde
kipfilethaasjes, uienringen, wedges en
huisgemaakte pie`s …….................……12,50

Heerlijke vissalade met krab, gerookte
zalm, Noorse garnalen, rode ui en cerise
tomaatjes. Geserveerd met dillelimoensaus en stokbrood ………..………..9,90
Als maaltijdsalade……………………..……..13,50

Starters
Smashing Pumpkins

Boomerang damper

Australische vegetarische
Pompoensoep ………………………….……….5,00

Stokbrood met huisgemaakte
kruidenboter en tapenade…………….…...4,50

Vega platter (1P)

Goaty salad

Een plankje met verschillende vegetarische
hapjes; pompoensoepje, pie met
wisselende seizoensragout, salade en een
vegetarische bitterbal…………………………9,50

Gemengde salade gevuld met geitenkaas,
druiven, walnoten, rode bieten, cerise
tomaatjes, komkommer, balsamicodressing
en stokbrood…..…………………………………9,50
Als maaltijdsalade………………………….…12,50

Crunchy Chook salad

Kangaroo carpaccio

Gemengde salade gevuld met pasta, cerise
tomaatjes, komkommer, Parmezaanse kaas,
augurk, ei, krokante kip,
chilimayonaise dressing.…………….……….9,50
Als maaltijdsalade…………………..………..12,50

Carpaccio van kangoeroe, gemengde sla,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rode ui,
rode port dressing ……………………..………9,50
Geserveerd als maaltijdsalade met
stokbrood…………………………………………12,50

There’s something fishy about this
salad

Fingerfood

Heerlijke vissalade met krab, gerookte
zalm, Noorse garnalen rode ui en cerise
tomaatjes. Geserveerd met dillelimoensaus en stokbrood….………….…...9,50
Als maaltijdsalade……………………..……..13,50

Kijk voor de kleine trek achterin de
menukaart voor het ‘Snackmenu’

Main Dishes
Classy cloggy steak

Red desert roo steak

Malse kogelbiefstuk met peper- of
champignonsaus.………………………………14,50

Australische kangoeroesteak gemarineerd
in rode kruidenolie met zongedroogde
tomaatjes…………………………..………..…..17,50

Never never land chicken
2 stokjes huisgemaakte kipsaté, geserveerd
met satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en
atjar…..……………………………………………..12,50
Extra stokje saté…………….……………………2,50

I feel like chicken tonight

The “I can’t choose!’’ dish

BBQ spare-ribs

Combi van 1 stokje kipsaté met satésaus
en 1 spare-ribje geserveerd met sweet
chili- of knoflooksaus…………………..……15,50

Malse spare-ribs, geserveerd met chili
sauce of huisgemaakte knoflooksaus..18,75

Wicked chicken
Malse gepaneerde kip, geserveerd met
friet en pittige mayonaise
6 stukjes kip ……………………………………..12,50
9 stukjes kip ……………………………………..15,50

Sydney’s best veggie pasta in town!
Een vegetarische pasta met penne,
champignons, gepaneerde brie, walnoten,
cerise tomaatjes, seizoensgroenten en een
huisgemaakte kruidensaus.……….……..14,75

Typisch Australisch gerecht van malse
kipfilet met tomatensaus, mozzarella en
Parmezaanse kaas uit de oven..………..14,00

Bondi Beach barramundi
Gepaneerde Australische Barramundifilet
met huisgemaakte frisse saus.…....…..14,50

Kidz dish
Runderkroket, frikandel, stokje kipsaté, 3
stukjes gefrituurde kip of een miniburger
met friet, sla en appelmoes……...………..7,50

Aussie meat platter (2P)
Platter met verschillende vleesgerechten
zoals; kangoeroesteak met pepersaus,
sparerib, 2 “small” burgers, 2 “small”
meatpie`s, salade, wedges met zure room
en chilisaus……………...…………………….…39,50

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet muv de gerechten met pasta

Side Dishes
Extra Australische wedges (met sour cream en chili saus…..………….……………………….……3,75
Australische wedges in plaats van friet………………………………………………………………….…….1,75
Extra friet…………………………………………………………………………………………………………………...2,50
Extra groenten………………….…………………………………………………………………..………….……..…2,50
Extra tipje koude saus…………………………………………………….…………………………………..………0,50
Extra bakje warme saus……………………………………………………………..……………………………….1,00

Een Australisch eetcafé kan niet zonder het traditionele pub food, de ‘pie’. Deze heerlijke
warme pasteitjes worden in Australië als lunch, diner en snack (bijv. na het stappen)
gegeten.
Vandaar dat u bij ons de Aussie pie’s zowel als lunch en als dinergerecht kunt bestellen..
Onze huisgemaakte pie’s worden vers gemaakt op basis van het Australische recept.

Een upgrade van friet naar Australische wedges met sour cream en
sweet chili sauce……………………1,75

Real Aussie meat pie

Surfers’ pie

Australiërs favoriete pastei gevuld met
gehakt in gekruide jus……………………….12,75

Pastei gevuld met kip, groene curry,
zoete aardappel, kokosmelk, ui en
limoen………………………………………………12,75

Veggie pie

Great barrier reef pie

Vegetarische pastei gevuld met wisselende
seizoensragout………………………………….12,25

Pastei gevuld met barramundi, zalm,
kabeljauw en tonijn…………..………………12,50

Pulled pork pie

Doug`s pie shop

Pastei gevuld met pulled pork, appel,
cannellini bonen, venkel, ui en cider...12,75

Een proeverij van drie kleine pie`s,
je kunt zelf bepalen welke drie je wilt
proeven…………………………………………...12,75

Tenzij anders vermeld worden alle burgers geserveerd onze huisgemaakte frisse Aussie saus, friet,
mayonaise en salade

Huge Burger

Bacon burger

De originele hamburger met sla,
tomaat en ui……………………………..………13.50

Hamburger met bacon, sla, tomaat
en ui………………….…………………………....14,50

Cheese burger

Hawaiian burger

Hamburger met cheddar, sla, tomaat en
ui……………………………………………………...14,50

Tropische hamburger met ananas,
cheddar, sla, tomaat en ui………….…….15,00

Aussie Chockers burger

Bacon & cheese burger

Typische Australische burger met gebakken
ei, rode bieten, cheddar, bacon, sla, tomaat
en ui…………..........................................16,50

Hamburger met cheddar, bacon, sla,
tomaat, en ui .…………………………………15,50

American burger

Duitse kipburger in een krokant jasje met
sla, tomaat, ui, cheddar en
mayonaise……………………………….……….15,00

Amerikaanse burger met cheddar, bacon,
sla, tomaat, augurk, ui
en Smokey BBQ saus……………….…….…16,00

‘Flamin’ Burger

German chicken burger

Veggie Burger

Pittige hamburger voor de liefhebber
met nachochips, pittige saus, sla, tomaat,
en ui……………………………………………….…14,50

Vegetarische burger (300 gram) op
basis van champignonragout in een krokant
jasje, sla, gebakken champignons en
huisgemaakte mosterdmayonaise…….15,00

Frying Dutchman

The Burger Wave

Kroketburger (320 gram) op basis van
rundvleesragout met sla en huisgemaakte
mosterdmayonaise……………………………16,50

Een proeverij van drie kleine burgers van
rund, kip en kroket…………………………….15,00

Extra vlees op je burger?
Double burger…………………………………+3,50
Triple burger……………………………………+6,50

Walkabout “Challenge” Burger 2.0
€34,90
z.o.z. voor meer informatie

Ice ice baby

Home made Lammingtoncake

Met passievrucht-, kiwi- en aardbeienijs,
slagroom met frambozensaus….…………6,50

Typisch Australisch cakeje omhuld met
chocolade en kokosrasp, geserveerd met
slagroom en stracciatellaijs ……………....6,50

Tim Tam blanche
Met vanilleijs, chocoladesaus, stukjes
originele Australische TimTam koekje en
slagroom………………………………………..…..6,50

Whoop Whoop Coupe
Kinderijsje in een coole dierenbeker
om mee naar huis te nemen, gevuld
met vanilleijs en slagroom.………………...4,50

Ice scoop
Los bolletje ijs met keuze uit:
vanille, stracciatella, kiwi, passievrucht,
aardbei………………..…………………….…….…2,00
Met slagroom……………………………………..0,50

You’re not you when you’re hungry
Chocoladebol gevuld met vanilleijs,
pinda’s en caramel…………………………….4,50

I Pav’love ya’
Huisgemaakte pavlova met mango/munt
chutney en passievruchtijs………………….6,50

Memphis the Pie
Australische appeltaartje met kaneel en
rozijnen, geserveerd met vanille ijs en
slagroom…………………………………………..…4,50

Coffees & tea
Koffie……………………………………..……….. 2,30
Koffie groot…………………………..………….4,50
Espresso…………………………………………….2,30
Dubbele espresso……………………………..4,40
Cappucino………………………………………….2,50
Koffie Verkeerd…………………………..…….2,50
Espresso Macchiato……………………..…...2,50
Latte Macchiato………………………………..2,60
Thee………………………………………………….2,30
Verse muntthee met honing..……………3,00

Walkabout specials

International coffees
Ab(original) coffee
Baileys, Butterscotch, slagroom en
chocoladesnippers……………….……….……6,50

Irish coffee
Irish whiskey, basterd suiker,
slagroom…………………………………………....6,50

Mexican coffee
Kahlua, slagroom.…………………………….…6,50

Spanish coffee
Tia Maria, slagroom…………………….…...…6,50

Shut your “stroop” waffle

Spanish espresso

Karamelsiroop, koffie, warme melk,
slagroom en stukjes stoopwafel……...….5,50

Espresso met Cuarenta y tres,
Slagroom,……………………………………………6,50

We love Oreo

French coffee

Chocoladesiroop, koffie, warme melk,
slagroom, Oreo……………………..…………...5,50

Italian coffee

Feel`ng marshmallow
Vanillesiroop, koffie, warme melk,
slagroom, marshmallows, discodip…..…5,50

Do the Tim Tam Slam
Koffie met het originele Tim Tam
koekje….……………………….…………………….2,50

Grand Marnier, slagroom…..……….………6,50
Amaretto, slagroom,
amandelschaafsel………………………….…...6,50

Limoncello coffee
Met vrieskoude Limoncello…..….…….…..5,80

Australian wedges
Typisch Australisch gekruide aardappelpartjes met sour cream en
sweet chili saus..………………………………………………………………………………..………………….…..6,50

The macho nacho
Nacho’s met gesmolten kaas, geserveerd met tomatensalsa en zure room…..…….……..7,50
Extra geserveerd met gehakt en bacon.. …….…………………….……………………………………….8,50

Klein
(8st)

Middel
(12st)

Groot
(16st)

8,00

12,00

16,00

6,00

9,00

12,00

5,50
6,00

8,25
9,00

11,00
12,00

7,00
8,50

10,50
12,75

14,00
17,00

4,50

6,75

9,00

Southern fried chicken
Malse gepaneerde kip met pittige
mayonaise

Alice spring rolls
Loempia’s met sweet chili saus

Bitter G
Gemixte bittergarnituur met
mayonaise en sweet chilisaus
Vega bittergarnituur

Luxe bitter balls
Luxe runder bitterballen met mosterd
Vega bitterballen

Onionrings from the Outback
Gefrituurde uienringen geserveerd
met huisgemaakte chilimayonaise

