Walter’s dinner
walTER’S Starters

Walter’s burgers

SOEP 6,00

woodyBurger 14,75

gele spliterwten - pepita’s - yoghurt - koriander

Gamba’s 9,75

Dry aged beef burger (200gram) - jalapeños
cheddar cheese - rum saus - Franse frietjes
frietsaus

Kikkoman - knoflook - radijs - gele bietjes
tuinkers - limoen - witte balsamico

big fat veggie burger 2.0 14,75

Buikspek 8,75

wortel (200 gram) - komkommer zoet zuur
mayonaise - frietjes - frietsaus
ook vegan te bestellen!

Indonesische wijze - prinsessenboontjes
spitskool - knoflook - gadogado - cashew

Steak tartaar prepare 9,75
gepocheerd ei - worcestermayonaise

Burger of the month 14,75
The Italian! Dry aged beef burger (200 gram)
pancetta - provolone - tomaat - basilicum
mayonaise - frietjes - mayonaise

bloemkool tabouleh kl 8,75 /gr 12,75
kikkererwten - paarse bloemkool
zwarte sesam

Walter’s mains

shared starter 11,75 p.p.

dorade 18,75

plankje van alle voorgerechten om te delen
vanaf 2 personen te bestellen

au beurre - groene salade - Vlaamse friet
mayonaise

Walter’s Grill

Kipsaté 14,75

Alle steaks worden speciaal geselecteerd door
onze ambachtelijke slager Kees Zagt van
Zagtvlees.

Bas coteau steak 18,50 p.p.
(500 gram) te bestellen per 2 personen.
Mooie gemarmerde en gemarineerde steak
van Hollandse melkkoe met truffelaardappel,
venkel, sjalot en rode wijn saus
Een smaaksensatie voor de echte vleesliefhebber!

(200 gram) atjar ketimoen - kroepoek
satésaus

citroenkip 16,75
Marokkaanse caponata - citroen mayonaise
geroosterd brood

Rigatone 15,75
saus van artisjok - witte wijn - Buratta
Parmezaan - groene asperges

Lady steak 19,50
(160 gram) Super malse steak van Black Angus
rund USA. Vol van smaak geserveerd met rode
wijn saus

Sides
franse Friet met huisgemaakte frietsaus

3,50

Vlaamse frieten met mayonaise

3,50

DENVERSTEAK 15,75

salade met venkel, prinsessenboontjes, radijs

3,50

(180 gram) Super malse steak mooi gemarmerd
met vet van Australische Black Angus met
steakboter of gebakken in de Javaanse sambal

truffelaardappel uit de oven

4,50

Marokkaanse caponata

4,50

maïskolf van de grill

4,50

Steaks worden standaard medium/rare geserveerd

