Wilt u the Walrus actief helpen, dan kan dat……
Volg ons op Facebook en Instagram vindt ons leuk, deel onze
berichten en beveel ons aan bij vrienden en kennissen.
TAKE AWAY is ook mogelijk. Bestellen voor 14 uur en afhalen om
17 uur. De boxen alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Bestellen
24 uur vooraf
VERJAARDAGSTAFEL: laat zien dat je jarig bent en je eet gratis als
je minimaal 3 gasten mee brengt. Kom je met minimaal 6 dan
bakken we ook nog een taart voor jullie als dessert! Met kaarsjes!
Maar dan moet je wel even reserveren.

De hele zomer MOSSELEN € 12,50
DAGSCHOTELS
maandag
gesloten

RESERVEREN 0294 413 529 – INFO@MINEVITUS.NL

eet

GRATIS WIFI : TMNL573941 KEY: 9MWMRPWNDHBSTE8W
help the walrus, volg hem op Facebook

€ 12.50
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woensdag
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Zaterdag

gesloten
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Friet en sla

KOOLHYDRAAT ARM MENU DEZE WEEK
WE KOKEN MET GEEN OF WEINIG KOOLHYDRATEN, FRIETJES KUNT U APART BIJBESTELLEN

VOOR
Soep van de dag € 3,00
Zalm uit onze rookoven met crème fraiche, komkommer en sla € 8.00
Gebrand buikspek carpaccio met mierikswortel en appelmosterd € 7.00
Kaasfondue met groente en brood om te dippen V € 7.00
****

HOOFD
INCLUSIEF GROENTEGARNITUUR EN SLA

Broodje Walrusburger, Angus rundergehakt, ui, tomaat, augurk, kaas en spek € 9.95
MOULES FRITES, de Franse mosselen van the Walrus € 12,50
A la minute, Frieslander entrecote filets van de grill met rauwe ui, grof zout en knoflook € 15.00
Taartje van Jackfruit en bloemkool kaastengels en champignons V € 14,00
****

DESSERT € 6,95
Tarte Tatin van Jonagold appel, balletje ijs en Crème van Calvados
Coupe Schwarzwalder: choco cake, choco ijs, rood fruit en slagroom
Coupe fraise, aardbeien ijs, aardbeien en slagroom
EXTRA VANDAAG zie bord - Frietjes met mayo € 3,50
DESSERTS
Waterijjsje/Magnum
Tarte Tatin Jonagold Creme van Calvados
Coupe Schwarzwalder, fruit
Balletje ijs naar keuze

TAKE AWAY
TAPAS BOX
PER 2 PERS € 25.00
Brood allioli
Burrata caprese
Meloen serranoham
Ansjovisjes in zoetzuur
Zalm uit onze rookoven
4 inktvisringen
Ei met tonijnsalade

1.50/2.50
6.95
6.95
1.75

Affogato, espresso, vanilleijs, spatje Frangelico
Café Minevitus, gember, Gr.Marnier Cognac
Onze Franse kazen
Huisgemaakt Advocaatje met slagroom

6.95
9.00
9.95
6.00

Het assortiment kan soms
iets verschillen
Garnalen pilpil
2 gamba kroketjes
Gekruide gehaktballetjes
Kipspiesjes van de grill
Suddervlees uit Andalusië
Mini Walrusburger
Patatas Bravas
Grillgroente

Spare ribs

M
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NEERR €€ 3355,,0000

We willen op de dinsdagen tot 1 september een stukje varen met de
Vuurlinie. Gewoon voor de gezelligheid stappen om 17.30 uur 12 personen
aan boord, op de steiger voor de deur We maken een tochtje van ca 1 ½
uur met een hapje en een drankje aan boord. Om ca. 19 uur leggen we
weer aan en genieten we van een 3 gangen diner bij Café the
Walrus.Prijs excl drank tijdens het diner € 35,00 Geef eetbeperkingen op.

TAKE AWAY BBQ BOX 2pers. € 39,50
8 spareribs, 2 kip saté, 300 gram varkensprocureur, 2 miniburgers, 2 spiesen rund schouderhaas,
spiesen van pittige bospeen, grillgroente en little gem met sauzen

