Walter’s dinner
Walter’s Grill

walTER’S Starters
biet 8,95 🌱

zeewolf 19,95

Chioggia biet - gele biet - rode biet
komijnekaas - walnoot

gerookte beurre blanc, bospeen en
citrus.

oesters 9,95

knolselderij steak 16,95 🌱

Fine de Claires - 3 stuks

gegrilde knolselderij met geroosterde
bloemkool en ingelegde venkel.

zalm tataki 10,95
wakame - ponzu - sesam

onglet 17,95

wildzwijn ham 10,95

van Hollandse melkkoe, heerlijk smaakvolle en
sappige steak met knoflookjus en bokchoy.

pommes beurre - paddenstoelen
cornichons - uien confit

gele erwtensoep 7,95 🌱
roggebrood
extra: katenspek - rookworst 1,00

Picanha steak 19,95
op Zuid-Amerikaanse wijze gezout, waarbij de
vetlaag wordt gepekeld. Van Uruguayaanse Black
Angus met chimichurri en black turtle beans.

hertenbiefstuk 21,95

shared starter
plankje om te delen 11,95 p.p.
flatbread - humus - bokchoy
gele erwtensoep - carne de Castilla
pimentos de padrón
vanaf 2 personen te bestellen

Walter’s favourites
saté kambing 17,95
geit - atjar ketimoen - kroepoek
ketjapsaus - zoete aardappel friet
frietsaus

uit Spanje, mooie wildsmaak, wildjus en
paddenstoelen

Tomahawk 75.00
te bestellen voor 2 of 3 personen, mooi stuk van
1000 gram. Geserveerd met knoflookjus.
Van gemarmerde Hollandse melkkoe.
Dit is de steak onder de steaks!
Deze steak moet je wel echt verdienen!
Mooie côte de Boeuf met lang rib been eraan.
De bereiding duurt 30 minuten.
Alle steaks worden speciaal geselecteerd door
onze ambachtelijke slager Kees Zagt van Zagtvlees.
De steaks worden standaard medium/rare geserveerd

Maak je steak compleet met een lekkere side!

woodyBurger 15,95
Beef burger - cheddar cheese
jalapeños - rum saus - friet - mayonaise

black turtle burger 16,95 🌱
burger van rijst en black turtle beans
groene paprika - ui - champignons
zoete aardappel friet - five spice
vegan mayonaise

Walter’s Sides
salade ………………………………………………………………………………………..4,75
seizoensgroenten………………………………………………………………4,75
gestoofde zwarte bonen met chimichurri…………4,75
ambachtelijke verse friet met mayonaise…………..4,75
zoete aardappelfriet met frietsaus………………………4,75

