Walter’s dinner
walTER’S Starters

Walter’s Grill

grill Sides

Arancini 5,75 🌱

denver steak 15,75

risotto - mozzarella - paddenstoelen
truffel mayonaise

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

Wedge salad, gedroogde tomaat,
parmezaan, groene asperges ……………… 4,75

seafood mix thai style 8,75

Picanha steak 18,50

scheermessen - mosselen - kokkels
peper - knoflook - koriander

(220 gram) op Braziliaanse wijze gezout,
waarbij de vetlaag wordt gepekeld.
Van Australische Black Angus met een
jus van Javaanse sambal.

carpaccio 8,75
gerookte rib eye - parmezaan - rucola
pijnboompit - truffel mayonaise

soep 6,00 🌱
rode linzen - yoghurt

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

shortrib 19,50
(500 gram) 24 uur gegaard van Hollandse melkkoe
met een jus van Javaanse sambal.

aardappelpuree met jus…………………………… 4,75
paddenstoelen mix………………………………………… 4,75
Thaise broccoli………………………………………………..4,75
franse friet met frietsaus……………………….4,00
zoete aardappelfriet met frietsaus….4,75
Marrokaans gestoofde pompoen………4,75
met gerookte amandel

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

Walter’s specials
kipsaté 14,75
(200 gram) atjar ketimoen - kroepoek
satésaus - frietjes - mayonaise

Salad bowls

Porterhouse 35,00 p.p.

Salmon 12,75

(1000 gram) te bestellen per 2 personen.
Geserveerd met bearnaise, truffel-knoflookboter en
jus van Javaanse sambal. Van gemarmerde
Hollandse melkkoe. Dit is de steak onder de steaks!
De grote broer van de T-bone.
Deze steak moet je wel echt verdienen!

steamed bun 16,75

big fat veggie burger 14,75 🌱

neeltje jans mosselen 17,75

Alle steaks worden speciaal geselecteerd door
onze ambachtelijke slager Kees Zagt van Zagtvlees.
De chef’s van Walter’s bereiden de steaks standaard
medium/rare tenzij u een andere bereidingswijze wenst.

Pastis - venkel - knoflook - mosterd mayo
Franse frietjes - mayonaise

Maak je steak compleet met een lekkere side!

zalm - rode kool - gepofte paprika
radijs - grapefruit - granaatappeldressing

Biet 11,75 🌱
choggia biet - bloemkool - witlof - ricotta salata
radijs - witte balsamico dressing

mosselen

buikspek - ketjap - koriander - koolsalade
zoete aardappel friet - Asian mayo

woodyBurger 14,75
Beef burger (200gram) - jalapeños cheddar
cheese - rum saus - friet - mayonaise
Wortel burger (180 gram)
Ras el hanout mayonaise
komkommer zoet zuur
zoete aardappel friet - frietsaus
ook vegan te bestellen!

