Walter’s dinner
walTER’S Starters

Walter’s burgers

Wisselende soep 6,00

woodyBurger 14,75

check your waiter

Dry aged beef burger (200gram) met
jalapeños, cheddar cheese, Ron de Jeremy
rum saus met Franse frietjes en frietsaus

Gamba’s 7,75
in knoflookolie met Turks brood

Zalm 10,75
gemarineerd in rode biet met mierikswortel
crème en zeekraal

LAMSHAM 10,50
met gegrilde groene asperges, Hollandaise
en gekookt ei

Toast cannibale 8,75

big fat veggie burger 13,75
Burger van rode biet en feta op een knoflook
spinazie bol met zoetzuur van komkommer en
smokey whiskey saus met Franse frietjes en
frietsaus

Spicy bacon burger 13,75
Beef burger met bacon, Harissa saus, zoetzuur
van venkel met Franse frietjes en mayonaise

met kappertjes, mayonaise en ei

SALADE BULGAR kl 8,75 /gr 12,75
met rode witlof, geitenkaas, granaatappel,
venkel, zonnebloempitten en
sinaasappeldressing

shared starter 11,75 p.p.
plankje van alle voorgerechten
om te delen vanaf 2 personen te
bestellen

Walter’s Grill
Walter’s Lady steak 15,75
(180 gram) Super malse steak van Black Angus
rund. Vol van smaak geserveerd met Hollandaise
saus

Javaanse steak 15,75
(180 gram) Super malse steak van Black Angus
rund gebakken in de Javaanse Sambal

Walter’s beef 19,50

Walter’s mains
viscurry 15,50
met saffraan en gebakken rijst

spaghetti van pompoen 13,75
met tomaat, olijven en een saus van
mosterd en blauwe kaas

Zeebaarsfillet 17,75
op de huid gebakken met bloemkool
crème en venkel

Kipsaté 14,50
(200 gram) met frietjes en
huisgemaakte mayonaise

Marokkaanse stoof 16,75
van rund met zoete aardappel,
kikkererwten en krenten

(250 gram) Juicy steak van Hollandse melkkoe
vol van smaak met een stevige bite.
geserveerd met rode wijn saus

Côte de boeuf 45,00
(650 gram) Mooie gemarmerde steak van
Hollandse melkkoe speciaal geselecteerd door
Kees Zacht geserveerd met rode wijn saus.
Een smaaksensatie voor de echte vleesliefhebber!
Steaks worden standaard medium/rare geserveerd

Sides 3,50
franse Friet met huisgemaakte frietsaus
Vlaamse frieten met mayonaise
Salade met tomaat, olijf en rode ui
krieltjes uit de oven
Groentjes uit de oven
maïskolf van de grill

