Walter’s dinner
walTER’S Starters

Walter’s burgers

franse uienSOEP 6,50

woodyBurger 14,75

crouton - Emmentaler - Gruyère

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

Zalmrilette 9,95
pane de carasau - witlof - grapefruit

big fat veggie burger 2.0 14,75
pastinaak - biet - balsamico - bundelzwam
hazelnoot

Wortel burger (200 gram) komkommer zoet zuur
mayonaise - zoete aardappel friet - frietsaus
ook vegan te bestellen!

paté van wilde fazant 9,75

Burger of the month 17,95

geroosterd iberico buikspek 9,75

dadel - walnoot - mesclun

wintersalade kl 8,75 /gr 12,75
ricotta bufala al forno - zwarte linzen
spinazie - pompoen - citrusdressing

shared starter 11,75 p.p.

kalfsburger (180 gram)
balsamico - uien pickle - dragonmayonaise
tomaat - katenspek - Swiss cheese
zoete aardappel friet - frietsaus

Walter’s mains

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

winterkabeljauw 18,95

Walter’s Grill

Kipsaté 14,95

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

(200 gram) atjar ketimoen - kroepoek
satésaus - Franse friet - frietsaus

(160 gram) spinazie - witlof - mosselen
mosterdsaus

Parelhoen ballotine 17,95
Bas coteau steak 18,95 p.p.
(500 gram) Te bestellen per 2 personen.
Mooie gemarmerde en gemarineerde steak
van Hollandse melkkoe met geroosterde
aardappelen en groenten, sjalot en rode wijn saus.
Een smaaksensatie voor de echte vleesliefhebber!

tournedos 21,95
(160 gram) Botermalse steak van Hollandse
melkkoe waar je mes doorheen glijdt.
Geserveerd met rode wijn saus.

DENVERSTEAK 15,95
(180 gram) Heerlijke steak, mooi gemarmerd en
vol van smaak van Ierse Black Angus met
steakboter of gebakken in Javaanse sambal.
Steaks worden standaard medium/rare geserveerd

paddenstoelen - noten - hete bliksem
winterpostelein - calvados jus

ravioli 17,95
tallegio - oregano - citrus olie
winterpostelein

Sides
mix van roseval aardappel, zoete aardappel,
Charlotte aardappel uit de oven

4,50

franse Friet met frietsaus

3,50

zoete aardappelfriet met frietsaus

4,75

salade met venkel, prinsessenboontjes, radijs

3,50

maïskolf van de grill
geroosterde wortel, pastinaak, romanesco,
pompoen in honing, citroen en venkelzaad

4,50
4,75

