Walter’s dinner
walTER’S Starters
Arancini 5,50
risotto - mozzarella - tomaat - basilicum

artisjok 6,00

Walter’s Grill
Alle steaks worden speciaal geselecteerd door onze
ambachtelijke slager Kees Zagt van Zagtvlees.
Alle grillgerechten worden geserveerd met een saus
naar keuze, maak het compleet met een lekkere side.

kruidenvinaigrette

denver steak 15,75

burrata 6,25
aubergine compote - basilicum olie

(180 gram) juicy steak met veel smaak en een bite
van Iers rund.

pulpo 6,75

Picanha 17,50

spitskool salade - inktmayonaise

Buikspek 6,75
gamba’s - zoetzure bloemkool - wortel
crème

soup & salads
Shorba 6,50
Marokkaanse soep - groenten
parel couscous - groene harissa

asperge salade 11,75
asperges - zeekraal - croutons - peultjes
veldsla - gepocheerd ei - boterdressing

Thais beef salad 14,75
broccoli - wortel - komkommer
pinda - sesam - gemarineerde skirtsteak
(120 gram)

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

(220 gram) op Braziliaanse wijze gezout, waarbij de
vetlaag wordt gepekeld. Van Hollandse melkkoe.

fish from the Grill
tonijn steak 19,50
(160 gram) Albacore tonijn met antiboise

grill Sides
Franse frietjes met frietsaus
zoete aardappelfriet met frietsaus
salade met haricot vert en tomaat
maïskolf met gerookte boter
Thaise broccoli

3,50
4,75
3,50
4,50
4,75

kalfswang met kalfslende 19,75
(200 gram) in jus gestoofde kalfswang met
kalfslende van Hollandse Holsteiner.

shortrib 19,50
(500 gram) 24 uur gegaard van Hollandse melkkoe.

Bas coteau steak 17,75 p.p.
(500 gram) te bestellen per 2 personen.
Mooie gemarmerde en gemarineerde steak
van Hollandse melkkoe.
Een smaaksensatie voor de echte vleesliefhebber!

Porterhouse 35,00 p.p.
(1000 gram) te bestellen per 2 personen.
Dit is de steak onder de steaks! Van gemarmerde
Hollandse melkkoe. De grote broer van de T-bone.
Deze steak moet je wel echt verdienen!

Walter’s classics
kipsaté 14,75
(200 gram) atjar ketimoen - kroepoek
satésaus - Franse friet - frietsaus

woodyBurger 14,75
Dry aged beef burger (200gram) - jalapeños
cheddar cheese - rum saus - Franse frietjes
frietsaus

big fat veggie burger 2.0 14,75

Wortel burger (180 gram) komkommer zoet
zuur mayonaise - zoete aardappel friet
frietsaus
ook vegan te bestellen!

sauzen

extra

Burger of the month 16,50

Bearnaise
Knoflook, mierikswortel
Javaanse sambal

eendenlever (80 gram) 7,50
gamba’s 2 stuks 6,50
buikspek 5,50

Lamsburger (160 gram) Marokkaanse caponata
Harissa mayonaise - zoete aardappel friet
frietsaus

