KINDERMENU’S

(t/m 12 jaar)

Bitterballen, frikandel of kipnuggets

6,75

met frites, appelmoes en mayonaise

Saté van kipfilet

10,00

Ossenhaasspiesje

13,50

Varkenshaasspiesje

11,50

met pindasaus, kroepoek en friet		

met kruidenboter en friet

met champignonsaus en friet		

Kibbeling

9,50

met huisgemaakte remouladesaus en friet
			

DESSERTS
Dame Blanche

6,50

Vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Aardbeien
7,00
Verse aardbeien met witte chocolade-ijs
en slagroom
Harinxmastraat 58
		
8621 BM Heeg
Chocolade taartje
7,50
0515-443730
Warm chocolade taartje met vloeibare
06-53556482
chocoladevulling geserveerd
informatie@aldwal.nl
met bolletje vanille-ijs en slagroom
Groene appel sorbetijs

7,00

Griekse Yoghurt met rabarber

7,75

Granny smith sorbetijs
met verse galia meloen en slagroom

Huisgemaakt rabarbercompote, Griekse yoghurt,
aardbeiensaus, gekarameliseerde pecannoten
en slagroom

www.aldwal . nl

diner
KAART

VOORGERECHTEN
Tomatensoep

HOOFDGERECHTEN VLEES
5,25

Italiaanse tomatensoep van rijpe tomaten
met basilicum en room

Soep van de dag

5,25

Altijd een verrassing		

Brood & lekkernijen

6,75

Vers brood met kruidenboter, tapenade en aioli

Mozzarella sticks

5,50

7,50

Avocado rösti, gemaakt van blokjes avocado,
mais en quinoa, op een bedje van sla
met tuinkruidendressing en avocado olie

Seranoham meloen

9,00

Kleine salade met galia meloen, Seranoham,
zongedroogde tomaten en geroosterde pittenmix

Carpaccio
Carpaccio van gerookte biefstuk met zongedroogde
tomaten rode ui, olijven,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Torpedo garnalen

6,00
Gefrituurde grote garnalen in tempura beslag (5 stuks)
geserveerd met piri-piri saus

Trio van zalm
Koud gerookte zalm, warm gerookte zalm,
zalmkroketje, sla, rode ui, kappertjes en
honingmosterddressing

Classic Burger

15,75

Burger van 100 % rundvlees op een Miami-bun
met sla, tomaat, komkommer, gebakken ui,
spek, cheddarkaas en burgersaus

Saté royaal

15,75

16,50

21,50

Mixed grill (350 gr.) voor de vleesliefhebber!
Varkenshaas, ossenhaaspuntjes en kipsaté op spies
geserveerd met uienringen en diverse sauzen

17,00

Gamba’s

16,00

16,75

Gemarineerde gepelde garnalen (15 stuks)
in olijfolie, zeezout en knoflook
geserveerd met een frisse salade en brood

19,75

Vis van de dag

19,00

Meloen-ham salade

19,50

25,00

14,00

Frisse salade met Serano ham, galia meloen,
zongedroogde tomaten, olijven, geroosterde
pitten en mosterd-honingdressing
geserveerd met brood en kruidenboter
14,50

Zomerse salade met malse kipfilet, ananas,
pecannoten en babymais
geserveerd met brood en kruidenboter

Gamba’s piri-piri

Gebakken zalm- en kabeljauwfilet op spies
met een romige dillesaus

Verse “Wylde Fryske iel” uit het Heegermeer
van visserijbedrijf F. Visserman, gebakken in
roomboter en afgeblust met witte wijn

16, 00

Knapperige roerbakgroenten met tofu
en een sesam-teriyakisaus geserveerd met rijst

Tropische kipsalade

Vraag de bediening naar de vis van de dag!

Zalm-kabeljauwspies

Roerbakgroente met tofu

17,00

MAALTIJDSALADES

Gefrituurde kibbeling geserveerd
met huisgemaakte remouladesaus

Paling
Allergie? Vraag het bedienend personeel
naar de allergenen informatie...

Vegetarische lasagne

25,00

15,75

Avocado burger tussen een Miami-bun
met sla, tomaat, komkommer,
avocado puree, cheddarkaas en burgersaus

Vegetarische lasagne gemaakt van tomatensaus,
courgette, spinazie, paprika, basilicum
en geraspte jong kaas geserveerd met rucola
en zongedroogde tomaten

Maiskipfilet suprême met babymais en kokoskerriesausje

Fish & chips

Avocado burger

22,00

HOOFDGERECHTEN VIS

Varkenshaasspiesjes
17,50
Malse varkenshaas op spies van het Gaasterlands
kruidvarken met een saus van spek, ui en champignons

13,50

Kalfsentrecote

Mixed grill

Grote gepaneerde varkensschnitzel (300 gr.)
geserveerd met een huisgemaakte
romige saus van champignons, spek en ui

Gemarineerde malse ribbetjes
geserveerd met diverse sauzen

24,75

Gebakken ossenhaaspuntjes op spies (250gr.)
met knoflookchampignons geserveerd
met romige pepersaus

Maïskip Suprême

Spies van kipfilet (300 gr.)
met Indonesische satékruiden
geserveerd met sla, atjar, kroepoek,
gedroogde uitjes en satésaus

Sparerib

Ossenhaaspuntjes

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH

Malse kalfsentrecote met kruidenboter

Gefrituurde krokante kipfiletburger
op een Miami-bun met sla, tomaat,
komkommer, spek, rode ui, cheddarkaas
en honingmosterdsaus

Schnitzel
10,50

19,00

Malse biefstuk van het Ierse Angus-rund
geserveerd met huisgemaakte pepersaus

Chunky chicken burger

Gefrituurde gepaneerde mozzarella sticks (5 stuks)
geserveerd met pestomayonaise

Avocado Rösti

Biefstuk van de Black Angus

SPECIALITEITEN

15,50

Frisse salade met gemarineerde
gamba’s piri-piri (10 stuks)
geserveerd met brood en kruidenboter

Bief teriyaki
Frisse salade met gebakken biefstukpuntjes,
teriyaki saus en sesamzaadjes
geserveerd met brood en kruidenboter

15,75

Harinxmastraat 58
8621 BM Heeg
0515-443730
06-53556482
informatie@aldwal.nl

www.aldwal.nl

LUNCH
KAART

BROODJES
Gezond

7,50

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer,
rode ui en een gekookt ei

Warme beenham

7,50

Gebakken beenham
geserveerd met honingmosterdsaus

Carpaccio van gerookte biefstuk

9,75

Gerookte biefstuk, sla, rode ui,
Parmezaanse kaas, olijven, zongedroogde
tomaten en truffelmayonaise

Warm gerookte zalm

9,75

Panini Caprese

7,50

Panini met tomaat, mozzarella en basilicum pesto
8,00

Panini met mozzarella, salami en pesto

Pannenkoek

5,50
v.a. 6,00

Met beleg naar keuze

Pannenkoek appel-kaneel

6,50

Pannenkoek d’Ald Wal

7,50

Pannenkoek belegd met kaas, ham en spek

7,00

Twee kroketten op brood
geserveerd met mosterd

Gehaktbal

Classic burger

Chunky chicken burger

9,75

13,75

13,75

5,25

16,75

Malse kipfiletschnitzel
geserveerd met satésaus, frites en salade

Ham en kaas

4,50

5,25

MAALTIJDSALADES

Vanille-ijs met warme chocolade en slagroom

Dame Blanche

14,00

Frisse salade met Serano ham, galia meloen,
zongedroogde tomaten, olijven,
geroosterde pitten en mosterd-honingdressing
geserveerd met brood en kruidenboter

6,50

Aardbeien

7,00

Verse aardbeien met witte chocolade-ijs
en slagroom

Chocoladetaartje
15,50

Frisse salade met gemarineerde gamba’s
(10 stuks) en piri-pirisaus
geserveerd met brood en kruidenboter

7,50

Warm chocoladetaartje met vloeibare
chocoladevulling, bolletje vanille-ijs
en slagroom

Groene appel sorbetijs
15,75

7,00

Granny smith sorbetijs
met verse galia meloen en slagroom

Frisse salade met gebakken biefstukpuntjes,
teriyaki saus en sesamzaadjes
geserveerd met brood en kruidenboter

EIERGERECHTEN
15,00

4,00

IJS

Bief teriyaki salade

15,00

Kaas

Italiaanse tomatensoep van rijpe tomaten
met basilicum en room

Gamba’s piri-piri salade

Biefstukreepjes van het Ierse Angus-rund,
gebakken spek en ui
geserveerd met kruidenboter, frites en salade

Kibbeling

Tomatensoep

Meloen-ham salade

Miami-bun met gefrituurde krokante
kipfiletburger, spek, cheddarkaas, sla, tomaat,
komkommer, rode ui en honingmosterdsaus
geserveerd met frites

Biefstukreepjes

Soep van de dag

TOSTI’S

Altijd een verassing!

Gehaktbal van slagerij Romke Rijpma
uit Gytsjerk met een heerlijke jus en gebakken ui
geserveerd met brood of frites

Kipschnitzel

PANNENKOEKEN
Naturel

Kroketten op brood

Miami-bun met hamburger (100% rundvlees),
spek, cheddarkaas, sla, tomaat, komkommer,
gebakken ui en burgersaus geserveerd met frites

Warm gerookte zalm, kappertje, rode ui
en honingmosterdsaus

Panini salami

SOEPEN

LUNCHGERECHTEN

Gefrituurde kibbeling geserveerd
met huisgemaakte remouladesaus,
frites en salade

Uitsmijter

Allergie? Vraag het bedienend personeel
naar de allergenen informatie...

Drie gebakken eieren met ham, kaas
en spek op brood

v.a. 7,00

Drie gebakken eieren met beleg
naar keuze op brood

Uitsmijter d’Ald Wal

8,25
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