Walter’s dinner
walTER’S Starters

shared starter

gazpacho 6,75 🌱

plankje om te delen 11,95 p.p.

tomaat - watermeloen - croutons

flatbread - humus - artisjok - gazpacho
carne de Castilla - Pimientos de Padrón
vanaf 2 personen te bestellen,
vegetarische optie mogelijk🌱

artisjok 7,95 🌱
courgette-tartaar - amandel - olijf

oesters 9,95
Fines de Claires - 3 stuks
keuze uit: chimichurri of mignonette

Walter’s Grill

Soft shell crab 8,95

zwaardvis 19,95

Aziatische salade - limoenmayonaise

doperwten, chimi di rapa en salsa verde.

steak tartare 10,95

Tomato coeur de boeuf 14,95 🌱

met bevroren eigeel - kappertjes - toast

gegrilde vleestomaat, appelkappers, croutons,
romesco saus en balsamico.

aspergesalade kl 8,75 / gr 11,95 🌱
asperge - mozzarella - doperwt
dadeldressing - pompoenpit

Walter’s favourites
kipsaté 15,95
atjar ketimoen - cassave - satésaus
friet - mayonaise

woodyBurger 15,95
beef burger - cheddar - jalapeños
rumsaus - friet - mayonaise
+ bacon 0,50

chioggia burger 14,95 🌱
chioggiabiet - zoet/zuur van komkommer
zoete aardappel friet - vegan mayonaise

Walter’s mosselen
Mosselen klassiek 17,95
prei - selderij - knoflook - wijn
crème fraîche - friet - mayonaise
Pinot blanc van Heim, 2017 gl 4,95 / fl 24,75

javaanse mosselen 17,95
kokosmelk - citroengras - sambal
curry wijn - friet - dille mayonaise
Riesling van Eymann 2018 gl 5,75 / fl 28,00

onglet 17,95
van Hollandse melkkoe, smaakvolle en sappige
steak met zilverui, asperges en knoflookjus.

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

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!

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

