Walter’s Daytime
Ontbijt
vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur
Croissant 2,00
Met jam en roomboter

Hangover breakfast
WoodyBurger 10,75
dry aged beef 200 gr. met jalapeños, cheddar
cheese, Ron de Jeremy rum saus

Toast met roerei of spiegelei 5,00
Kaas 0,50 Bacon 0,50

steak & cheese 10,50

Toast met gepocheerd ei 8,75
met Hollandaise en spinazie
met Zalm + 4,50

big fat veggie burger 9,75

Yoghurt 4,75
Met vers fruit, homemade granola

met cheddar
Burger van rode biet en feta op een knoflook
spinazie bol met zoetzuur van komkommer en
smokey whiskey saus

American pancakes 9,50
met maple sirup, creme fraîche en jam

franse friet met frietsaus 3,50
Vlaamse friet met mayonaise 4,00

Wallie’s wake up! 7,50

Pita’s

Egg coddler, croissant, jam, yoghurt met
cruesli en fruit en verse jus

Kaas 3,50
Geitenkaas 4,75

LUNCH
Vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur
Boterham desem (wit of bruin)
Indian chicken Tikka 6,75
met yoghurt saus en koriander pesto
Doperwten humus 7,50
met ras el hanout bospeentjes, gegrilde
bosui en gepekelde citroen
Rendang kroketjes 8,75
van rund met Javaanse sambal sajoer boontjes
zalm 9,25
gemarineerd in rode bietjes met mierikswortel
crème
Lamsham 9,50
met groene asperge en pruimenchutney
Toast cannibale 9,75
steak tartaar met kappertjes, mayonaise en ei
Stoofvlees 9,75
van rund met zoete aardappel en krentjes

soep
Soep van de dag 6,00
Check your waiter

Salade
BULGAR 12,75
met rode witlof, geitenkaas, venkel,
granaatappel, zonnebloempitten en
sinaasappel

spinazie, abrikoos en walnoot

kip 5,50
kaas, rode ui, olijven en yoghurt saus

Taart
Cheesecake 4,50 BAnanentaart 4,50
oreo Chocolate cheesecake 4,50

sappen
VERSE jus
verse grapefruit
Karnejus
kokos
Biet/wortel/granaatappel
Komkommer/appel/spinazie

3,25
3,50
3,50
3,25
4,00
4,00

Koffie
2,00
Espresso
2,00
Doppio
3,00
Cappuccino
2,40
Verkeerd
2,50
Macchiato
2,30
Latte Macchiato
2,60
chai latte
2,80
Ice coffee
3,00
volle melke / kokosmelk / soja melk
Thee
2,50
Earl grey/groene/Notendroom/lemon chai/
white delight/ Flower power/verse munt/
gember sinaasappel/zoethout

