Walter’s dinner
walTER’S Starters

Walter’s Grill

grill Sides

Arancini 🌱 5,75

tonijn steak 19,50

risotto - mozzarella - tomaat - basilicum

(160 gram) Albacore tonijn met antiboise.

artisjok 🌱 6,75

denver steak 15,75

friet met mayonaise
zoete aardappelfriet met frietsaus
salade met haricot vert en tomaat
maïskolf met truffel-knoflookboter
Thaise broccoli

kruidenvinaigrette

summer roll 🌱 7,75
wortel - spitskool - koriander - munt - enoki
glasnoedel - hoisin

zalm 7,50
huisgerookte zalm - grapefruit - avocado
komkommervodka granité

procureur 6,75

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

Picanha steak 17,50
(220 gram) op Braziliaanse wijze gezout,
waarbij de vetlaag wordt gepekeld.
Van Australische Black Angus met een jus van
Javaanse sambal.
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extra
eendenlever 7,50
(80 gram) De topping om je steak extra lekker
te maken!

shortrib 19,50

wortel - venkel - chorizo kruim

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

Walter’s classics

soep 🌱 5,25

Bas coteau 17,75 p.p.

kipsaté 14,75

courgette - kummel - crème fraîche

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

(200 gram) atjar ketimoen - kroepoek
satésaus - Franse friet - frietsaus

Porterhouse 35,00 p.p.

Beefburger (200 gram) Gruyère - Emmentaler
truffelmayo - kaas - bacon - little gem - tomaat
rode ui - friet - mayonaise

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

Salads
green & Bean 🌱 10,75
avocado - peultjes - bos ui - broccoli
haricots verts - sugar snaps - kruidenvinaigrette

summer Salmon 12,75
zalm - rode kool - gepofte paprika - radijs
grapefruit - granaatappeldressing

couscous chicken 11,75
citroenkip - cous cous - bloemkool - venkel
witlof - Dijonvinaigrette

(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!
Onze vis is dagvers en wordt uitsluitend gevangen op
duurzame wijze en is ASC en MSC gecertificeerd.
Alle steaks worden speciaal geselecteerd door
onze ambachtelijke slager Kees Zagt van Zagtvlees.

Maak je steak compleet met een lekkere side!

Burger of the month:
Royale with cheese 14,50

woodyBurger 14,75
Dry aged beef burger (200gram) - jalapeños
cheddar cheese - rum saus - friet - mayonaise

big fat veggie burger 🌱 14,75
Wortel burger (180 gram) komkommer zoet
zuur mayonaise - zoete aardappel friet
frietsaus
ook vegan te bestellen!

