Walter’s dinner
Walter’s fondue

Walter’s classics

In de winterperiode kun je bij Walter’s op
maandag, dinsdag en woensdag heerlijk
opwarmen boven een pannetje kaasfondue.
Walter gebruikt alleen de beste kazen
gecombineerd met mooie wijnen.

Fish & Chips 19,95

Je hebt de keuze uit Kaasfondue Klassiek,
Kaasfondue Java en Kaasfondue Truffel.
Welke wordt jouw favoriet?!?

woodyBurger 15,95

kabeljauw - friet - remoulade

kipsaté 15,95
atjar ketimoen - kroepoek - satésaus
met: friet & mayonaise / witte rijst
beef burger - cheddar - jalapeños
rumsaus - friet - mayonaise + bacon 0,50

Vergeet niet voor deze avonden te reserveren
door even te bellen of te mailen naar:
020-233 3021 / info@walterwoodburybar.nl

big fat vegan burger 16,95 🌱
kikkererwten - vegan cashew cream cheese
tomaat - augurk - vegan mayo
zoete aardappel friet - gremolata

walTER’S Starters

Walter’s salads

linzen saffraan soep 6,75 🌱

funky salad 12,95 🌱

crispy flatbread - citroen - crème fraîche
bosui

sla - kaaskroket van Holtkamp - cherrytomaat komkommer - granaatappel - olijfolie dressing

Hollandse garnalencocktail 11,95

Quinoa salad 18,95 🌱

sinaasappel - avocado - little gem

rode biet - gedroogd fruit - cherrytomaat - pistache
sesam dressing - hazelnoot-pompoenpuree

zalm nori 9,25
mango gel - zure appel - radijs
mango parels - emping

tomaat tarte tatin 8,75

Walter’s steaks

🌱

bavette 17,95

burrata - tomaat - balsamico

smaakvolle en sappige steak van Spaanse Angus
met linzen, selderij en chimichurri

Shared starter 14,25 p.p.
plankje om te delen
soep - quinoa salade - garnalencocktail - pickles
roggebrood met serranoham - flat bread humus
vanaf 2 personen te bestellen,
vegetarische optie mogelijk 🌱

Walter’s season specials
veggiestew 13,95 🌱

walter’s steak 24,95
botermalse tournedos van Hollandse melkkoe
met beenmerg, portobello en pepersaus

côte de boeuf 29.50 p.p
mooi stuk van 850 gram, te bestellen per 2 personen.
Geserveerd met Chimaji paddenstoel, truffelaardappel, en rode wijnjus. Van gemarmerde
Hollandse melkkoe. Dit is de steak onder de steaks!
De bereiding duurt 30 minuten
Alle steaks worden standaard medium/rare geserveerd

rijst - aubergine - kikkererwten - knoflook

asian half chicken 15,95

Walter’s Sides

kip - enoki paddenstoel - gepekelde radijs
kimchi

Tokio veal cheak 26,95
kalfswang - wortel - koolrabi - knolselderij-puree
bulgogi-saus

sharing fish dish day price
- check your waiter 🌱

rijst
haricots verts, hazelnoten, gekonfijte knoflook
groene salade
asperges met parmezaan en balsamico
ambachtelijke verse friet met mayonaise
zoete aardappelfriet met gremolata en pinkmayo

for veggie lovers

3,75
5,75
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