
Gewaldig genieten

MENUKAART
Lunch & Diner



LUNCH
ZUURDESEM BROOD KOUD

 
Gezond 9,95
Achterham, kaas, tomaat, komkommer, ei 

Lunchtip 9,95
Wisselend lunchgerecht, vraag de bediening!

Carpaccio 9,95
Rundercarpaccio, Parmezaan, 
rode ui, truffelmayo

Gerookte zalm 10,95
Gerookte zalm, bladsla, komkommer, 
ei, rode ui

Franse brie (ook warm te bestellen) 9,95
Brie, walnoot, honingmosterddressing,  
komkommer

Tonijnsalade 9,95
Huisgemaakte tonijnsalade, rode ui,  
ei, garnaaltjes
 

SALADES

Salade warme kip  13,50
Gemengde salade met gebakken kipdij,  
ui, champignons, paprika

Salade gamba 13,95
Gemengde salade met gebakken gamba’s,
ui, tomaat, komkommer

Salade gerookte zalm  13,95
Gemengde salade met gerookte zalm,  
rode ui, ei, dressing

Salade geitenkaas (ook als vega) 13,50
Gemengde salade met geitenkaas, spek,  
appel, walnoten, honingmosterddressing
 

UITSMIJTERS

Uitsmijter kaas  8,25
Uitsmijter ham   8,25
Uitsmijter ham & kaas   9,25
Uitsmijter gerookte zalm 10,25
Uitsmijter carpaccio  10,25

Meer lunchgerechten op de volgende pagina  >>

Tussen 12:00 en 16.00 uur

Proef de streek  
in ons mooie Twente

We werken graag samen met liefhebbers van smaak,  
net als wijzelf. Gelukkig vinden we die hier gewoon  

om de hoek in ons mooie smaakvolle Twente!

Wist je dat wij lokale leveranciers hebben die elke  
week bij ons verse producten bezorgen?

Gewaldig lekker!



LUNCH
ZUURDESEM BROOD WARM

Kip saté 10,25
Gebakken kipdij, saté, kroepoek, atjar

Beenham & brie  10,25
Beenham overbakken met brie, honingmosterdsaus

Geitenkaas (ook als vega) 10,25
Geitenkaas, spek, appel, walnoot

Broodje De Wal!  10,25
Warm vlees, honingmosterddressing
 

WARM

Bourgondische kroketten 9,30
2 Kroketten van ‘De Bourgondiër’  
met brood en mosterd

Soep van het moment   7,95
Huisgemaakt door onze keukenbrigade, 
vraag de bediening!

12-uurtje 14,95
Soep van het moment, belegd broodje, kroket op brood

Flamküchen 10,25
Rode ui, spek, champignons, roomkaas

TOSTI’S 

Tosti kaas 4,95
Tosti ham & kaas   4,95
Tosti kaas, tomaat, pesto 5,95
 

Lunchplank €22,95 per persoon
Gezellig even bijkletsen of iets te vieren?  

Reserveer dan onze lunchplank! 
Huisgemaakte soep, diverse luxe 

belegde broodjes, eiergerecht, kroketten, 
zoetigheid, koffie/thee naar keuze en  

geperste jus d’orange.

Alles wordt vers voor u bereid, dus graag  
minimaal een dag van te voren reserveren.

 
 
 
 

Tussen 12:00 en 16.00 uur

CADEAUBON
Geef De Wal als cadeau:

• Luxe lunchplank voor twee personen
22,95 p.p.

• Rondje De Wal 4-gangenmenu
42,50 p.p.

• High Wine voor twee personen
42,50 p.p.

• High Beer voor twee personen
42,50 p.p.

• Bedrag voor een lunch, diner of borrel
Zelf bepalen

Gewaldig leuk!



DESSERTS

Chocoloco 9,00
Chocolade mousse, bolletje chocolade ijs, 
slagroom

Zoen van citroen  9,00
Huisgemaakt citroentaartje, citroen ijs

Wat maak je me WauW! 10,50
Proeverij uit de keuken, laat je verassen!

’n Walleke 9,00
Vanille-ijs, rood fruit, slagroom,  
 goede scheut ’n Walleke

KOFFIE

Irish/French/Italian/Spanish 7,80
Cook&Boon koffie met een scheut Ierse whisky,  
Grand Marnier, Amaretto, Licor 43, met slagroom!

Koffie & Bonbons  8,25
Cook&Boon koffie compleet met ’n Walleke likeur, 
slagroom, bonbons
 

Koffie van kwaliteit

Ambachtelijke koffiebrander sinds 1993 

Traditioneel brandproces

Moderne kwaliteitscontrole

Hand geplukte bonen

DINER DINER
Vanaf 17.00 uurVanaf 17.00 uur

STARTERS

Kan niet kiezen (voor 2 personen) 19,50
Laat je verassen door onze keukenbrigade!

I’m nacho type (klein/groot) 6,25/8,50
Tortilla chips, cheddar, tomatensalsa,
crème fraîche

Champignons Dordogne 8,95
In bierbeslag gebakken champignons, 
knoflooksaus

Dat Zal’m zijn 9,50
Huisgemarineerde zalm, rivierkreeft, 
citroenmayo

Carpaccio van de bil  11,50
Rundercarpaccio, truffelmayo, 
Parmezaan, rode ui

Lekker soep’n  7,95
Soep van het moment, vraag de bediening!
 

HOOFDGERECHTEN

Pastra gamba! 21,95
Verse pasta, gebakken gamba’s, kreeftensaus

Ribbetjes 19,95
Langzaam gegaarde spareribs uit eigen marinade

Loeigoed 25,00
Hollandse biefstuk van de Limousin uut Twente

Spaanse burger 19,45
100% Beefburger met Jalapeño mayo, chorizo, brie

Are you tokking to me?  18,00
Kipdij, saté, kroepoek, atjar

Bij ons in de tuin  17,95
Zwarte risotto met verse groenten
 

Proeverij De Wal € 42,50 per persoon
Wij serveren voor u een heerlijk 4-gangen  

verassingsmenu met verschillende gerechten.
Gezellig om te delen en te preuv’n!

GeWALdig genieten!
Tot 19.30u te bestellen



Oostwal 6, Ootmarsum

0541 - 29 61 86

info@grandcafedewal.nl

www.grandcafedewal.nl

de wal ootmarsum

grandcafedewal

Gewaldig genieten


