
AFHAALKAART

OERBROOD BELEGD MET

Afhalen kan van woensdag t/m zondag tussen 11.30 & 20.00 uur.
Geef uw bestelling door via 0541-296 186.

LUNCH

DINER

Gezond  
Achterham, kaas, tomaat, komkommer, ei 
en dressing

8,50

Carpaccio
Rundercarpaccio, Parmezaan, tomaat, 
ui en groene pesto 

8,50

Gerookte Zalm
Roomkaas, Noorse zalm, bladsla, 
komkommer, ei, ui en dressing

8,50

Filet American
Filet, ui, ei, bladsla en truffelmayonaise

8,50

Old Amsterdam
Oude kaas, bladsla, komkommer, walnoten 
en mosterdmayonaise

7,00

Brie
Romige brie, tomaat, frisse dressing 
en walnoot

8,50

Tonijnsalade
Tonijnsalade, komkommer, rode ui, 
gekookt eitje en Hollandse garnaaltjes

8,50

SALADES

Salade Warme Kip
Gemengde salade met kruidig gebakken 
kipdij, ui, champignons, paprika 
en honing-mosterddressing

12,00

Salade Carpaccio
Gemengde salade met rundercarpaccio, 
ui, tomaat, Parmezaan, pesto en truffelmayonaise

12,00

Salade Zalm
Gemengde salade met Noorse zalm, ui, 
ei, komkommer en dressing   

12,00

Ook als hoofdgerecht te bestellen.

Salade Geitenkaas - ook als vega 
Gemengde salade met geitenkaas, spek, 
appel, walnoten en honing-mosterddressing

12,00

Broodje Van De Chef
Vraag onze bediening en laat u verrassen

8,50

LUNCH WARM
Bourgondische Kroketten
2 kroketten van ‘De Bourgondiër’ op 
brood met mosterd

8,50

Warme Kip
Oerbrood met kruidig gebakken kippendij, 
ui, champignons, paprika en 
honing-mosterddressing

8,50

Beenham & Brie
Oerbrood, beenham overbakken met 
brie en honingmosterdsaus

8,50

Geitenkaas
Oerbrood, zachte geitenkaas, gebakken 
spek, gebakken appel, walnoot en honingmosterd

8,50

Brie uit de Oven
Oerbrood, romige brie, komkommer, 
tomaat, honingmosterdsaus en walnoot

8,50

HOOFDGERECHTEN

Stoof Je Niet Zo Uit!
Stoof van hert & wintergroente in Bockbier, 
puree van aardappel en een krokante kastanje

De Boot In
Verse vangst, vraag onze medewerkers

17,50

Een Rib Uit Je...
Lekker malse spareribs, langzaam gegaard in 
eigen marinade. Om je vingers bij af te likken!

17,50

Dat Geeft De Burger Moed 
Malse 100% beefburger, smokey sauce, 
bacon, sla, tomaat, cheddar én een speciaalbiertje

17,50

18,50

Die Is Het Haasje
Saté van varkenshaas, atjar, 
kroepoek en pindasaus

17,50

Voortruffelijk
Tagliatelle, bospaddenstoelen, truffel, 
trostomaat, knoflook en salie                                                           

17,50

MAANDSPECIAL
Heerlijk wisselend seizoensgerecht van de Chef                                        

SNAAIWERK
Broodnodig 
Plukbrood met smeersels

6,00

Spaans Benauwd XL
Lekker grote portie nacho’s met salsa en crème fraîche
Keuze uit: warm ophalen of thuis nog even in de oven

12,00

Smaken Verschillen - twee personen
Proeverij van hammetjes, romige 
champignons en plukbrood

15,00

Geserveerd met frietjes en rauwkost



AFHAAL SPECIALS

AFHAALKAART
Afhalen kan van woensdag t/m zondag tussen 11.30 & 20.00 uur.
Geef uw bestelling door via 0541-296 186.

LUXE LUNCHBOX
Zet thuis eenvoudig een lekkere 

lunch op tafel. Luxe belegde 
broodjes, kleine salade, jus d’orange, 

kroketten en een soepje.

Gelieve 1 dag van te voren bestellen.

Prijs: €29,95 (2 personen)

BORRELBOX
Rondje van onze borrelkaart met o.a. 
gedroogde vleeswaren, worst, diverse 

kaas, kipspiesje, ketjapballetjes.

Gelieve 1 dag van te voren bestellen.

Prijs per box €27,50 (2-3 personen)

CARPACCIO XL
Lekker royale portie voor 2-3 

personen, met oerbrood en dipsaus.

Prijs: €19,50

VITELLO TONATO XL
Lekker royale portie voor 2-3 

personen, met oerbrood en dipsaus.

Prijs: €19,50

KRUIK WALLEKE
Een fles van 0,75L met ‘n Walleke.

Prijs: €18,95

BIERPAKKET
Geschenkdoos met 6 speciaalbieren.

Prijs: €18,50

Haal de lekkerste gerechten af
bij Grand Café De Wal


