
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Welkom  bij Walt! 

 
Bij de gemiddelde marketeer gaan de nekharen recht overeind staan wanneer wij 
vertellen over Walt, want bij Walt behoort iedereen tot onze doelgroep. Hier kom 
je om gezien te worden, maar dan wel door de bediening! Dit is hét adres in 
Arnhemse binnenstad voor ontbijt, lunch of taart.  
  
Koffie?  
 
 
 
 
 
Hele kleine spelregel;  
wie op de telefoon (teken) filmpjes kijkt of facetimet met het geluid aan moet 
trakteren. Graag het geluid uit. 

 

Ontbijt 
 
ONTBIJT COMPLEET / 12,95 GEROOKTE ZALM + 1,50 
Croissant met jam en een toast met gerookte zalm, boerenkaas of Italiaanse ham. 
Daarbij versgeperste jus d’orange en een cappuccino/koffie of thee. 
  
RIANT ONTBIJT / 15,50 P.P.  (ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN, VANAF 2PERS.) 

Dampende croissant en brood van Menno met zeer royaal beleg en een mini 
Griekse yoghurt. Geserveerd met een grote verse jus d’orange of zoveel verse, 
volle melk als je op kan. 
 
GRIEKSE YOGHURT MET FRUIT / 9,50 
Met à la minute gesneden vers fruit, Walts granola en honing.  
 
GRIEKSE YOGHURT MET CHOCOLADE EN NOTEN / 9,50 
Met pure chocolade, ongebrande noten, Walts granola en honing. 
. 
SOYA YOGHURT / 9,25 P-Z 
Met pecannoten, pure chocolade, banaan, blauwe bes en Walts granola. 
 
Weekend: 
GRIEKSE YOGHURT MET WARME APPEL / 8,95 V 

Griekse yoghurt met huisgemaakte granola en afgetopt met appel, kaneel en 
rozijnen. Ofwel yoghurt met appeltaart… Alleen in het weekend verkrijgbaar. 
 
 



KRAAKVERSE CROISSANT / 3,10 G 

À la minute gebakken en geserveerd met roomboter. 
Walts jam + 1,00   
Boerenkaas + 1,25 
Gerookte zalm + 4,75 
Chocolade + 1,25 
 
GEKOOKT EITJE / 1,95 v-Z 

À la minute gekookt, wilt u de dooier hard of zacht?   
 
FOUT BESCHUITJE / 4,75 V 

Het enige gerecht op de kaart waarbij je mag fluiten naar de bediening! 
Beschuitje met gezouten karamelspread, banaan en hagelslag gemaakt van 
Belgische bonbon chocolade. 
 
GETOAST LANDBROOD VAN MENNO / 2,50 V-P-Z 

Walts jam + 1,25 
Boerenkaas + 1,50 
Avocado en tomaat. +3,75 & Parmezaan + 1,00 
Gerookte zalm + 4,75 
Prosciutto crudo (Italiaanse ham) +2,50 
 
BANANENBROOD / 3,95  V-P-N-Z 

De ultieme zoete snack! 
 
BRIOCHEBROOD MET HUISGEMAAKTE LEMONCURD / 5,95 V 

Getoast briochebrood met huisgemaakte lemoncurd en blauwe bessen. 
 
Weekend: 
WALNOTENBROOD MET HUISGEMAAKTE EIERSALADE / 7,75 V-N-Z 

Wat een brood, het is bijna een gebakje. Dit brood is de ultieme combinatie met 
onze eigen eiersalade, welke we alleen in het weekend maken. 
 

 

Lunch 
 

Menu 
	
LUNCH COMPLEET / 14,25 
Walt’s tosti in drie lagen met Italiaanse ham, jong belegen kaas, tomaat, Cheddar, 
tomaten salsa en een klein pepertje. Geserveerd met een frisse limoen 
mayonaise. Het menu komt samen met versgeperste jus d’orange en een 
cappuccino, koffie of thee.  
 
SPECIAL DEAL / 15,95 
Sandwich van de dag, geserveerd met een grote versgeperste jus d’orange. !
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tosti’s 
 
WALT TOSTI / 9,25 HIT SINDS 2012 
Ham en kaas tosti in 3 lagen wit brood opgebouwd. We combineren Italiaanse 
ham met jong belegen kaas, tomaat, Cheddar, tomaten salsa en een klein 
pepertje. Geserveerd met een frisse limoen mayonaise. Een hit sinds de opening!  
 
KAAS TOSTI / 7,50 V 

Volkoren landbrood en boerderijkaas. Klassiek geserveerd met Heinz 
tomatenketchup!
 
HAM & KAAS TOSTI / 7,95 
Volkoren landbrood, Italiaanse ham en boerderijkaas. Klassiek geserveerd met 
Heinz tomatenketchup. 
 

Melted 
 

TUNA MELT / 12,50 
Getoast boerenbrood met tonijnsalade in de oven overbakken met tomaat en 
cheddar. Geserveerd met een frisse limoen mayonaise.  
 
FOCACCIA GEMARINEERD JACKFRUIT / 12,25 V-P-Z 
Dit vegan broodje begint al bijna een Walt klassieker te worden. Jackfruit 
gemarineerd alsof het rookvlees is en afgemaakt met knapperige rode kool. 
 
FOCACCIA GEROOSTERDE GROENTEN / 12,95 V-N-G 

Winterse groenten uit de oven met een spread van Muhammara geserveerd met 
gesmolten én gerookte mozzarella.  

 
 

Sandwiches 
 
ROSBIEF & TRUFFELMAYO / 14,75  
Een klassieker! Royaal en zelf gesneden rosbief, met truffelmayonaise, 
Parmezaan, geroosterde champignons, een à la minute gekookte eitje en rucola.  
 
MEGA BROODJE GEZOND / 12,50 ITALIAANSE HAM + 1,95 V 

Boerenkaas, gemengde salade, tomaat, komkommer, ingelegde groenten, een à la 
minute gekookt eitje en een lik Hellmans mayonaise.  
 
BROODJE PAPENDAL / 14,50 N-Z 

Alles wat een sporter nodig heeft en stiekem nog lekker ook. Gerookte Schotse 
zalm, avocado, pistache en een heel klein beetje stechelen met een streepje aceto 
balsamico siroop. 
 
BLT / 12,75 GEGRILDE KIPPENDIJ + 1,95 Z 

De BLT staat voor Bacon, Lettuce & Tomato. Krokante bacon, knapperige sla en 
sappige Pomodori tomaten. Een lik Hellmans mayonaise maakt het net even wat 
frisser 
 
FOCACCIA BRIE DE MEAUX  / 13,25 V-N 

Focaccia met de allerlekkerste brie namelijk Brie de Meaux, lauwwarm 
geserveerd met appel, walnoot, dronken rozijnen en honing. Let op in de rozijnen 
zit een piepklein beetje alcohol. 
 
 
Glutenvrij brood i.p.v. + 1,00 

 
 

 



Salades 
 

 
SALADE ROSBIEF / 14,95  
Gemengde salade met vers gesneden rosbief, a la minute gekookt eitje, 
Parmezaankrullen, geroosterde champignons en een lik truffelmayonaise. 
 
TONIJNSALADE / 14,95 
Gemengde salade met huisgemaakte tonijnsalade, tomaat, kapperappeltjes, 
Parmezaan krullen, rode ui en een schijfje citroen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Drinken 

 
!
!
!
!



Koffie zonder melk!
 
ESPRESSO / 2,90 – 3,80 
De basis van de Italiaanse koffiecultuur. Mocht je ooit nog eens ergens anders 
koffie gaan drinken, bestel dan altijd een dubbele espresso. Voor een perfecte 
bereiding is het namelijk noodzakelijk om een dubbele te zetten. Bij ons kun je 
ook rustig een enkele espresso bestellen, wij drinken dan uit service graag de 
andere helft op. 
 
RISTRETTO / 3,90 
Vaak wordt gedacht dat dit een extra sterke espresso is, tot op zekere hoogte 
waar, maar wij zeggen liever een espresso zonder bitters. We voegen meer koffie 
toe en minder water waardoor de doorlooptijd hetzelfde blijft. Een smaakexplosie 
in één slok. 
 
AMERICANO / 3,00 – 4,00 
Niet te verwarren met de koffie die je op vakantieadressen vaak krijgt bij het 
bestellen van een americano. De naam americano heeft bij ons enkel betrekking 
op de volgorde van water en koffie, niet op de verhouding. We beginnen met heet 
water in het kopje met daarboven op die perfect gezette espresso. Met een 
lekkere stevige bak koffie als resultaat. Wij serveren dit als u “gewone” koffie 
bestelt.  
 
MOK FILTERKOFFIE / 4,10 
Al jaren weer een vaste waarde op menig koffiekaart en wij snappen wel waarom. 
Het zetten van filterkoffie duurt veel langer dan het bereiden van een espresso. 
Hierdoor komen er veel meer smaken en cafeïne vrij. Probeer het eens met een 
krantje en een stuk appeltaart…. 

 
 
 

Koffie met biologische melk 
 
ESPRESSO MACCHIATO / 3,00 – 4,00 
Betekent letterlijk gevlekte koffie. Eén deel espresso met één deel melkschuim. 
Ofwel de koffievariant met de minste melk. Overigens niet te verwarren met de 
latte macchiato. 
 
CORTADO / 3,00 – 4,00 
De Spaanse variant op de Italiaanse espresso macchiato. Eén deel espresso met 
één deel warme melk. Nog steeds een pittige bak maar iets minder sterk. 
 
FLAT WHITE / 4,10 
Al jaren een vaste waarde in koffieland, én terecht. Overgewaaid uit Australië. 
Kort door de bocht is dit een cappuccino met een extra shot espresso. De 
koffienerd zal daaraan toevoegen dat hij een fractie dunner geschuimd is.  Wie 
goed oplet valt op dat het glas net een fractie groter is dan dat van de enkele 
cappuccino.   
 
CAPPUCCINO / 3,40 – 4,40 
De klassieker die op geen enkele koffiekaart mag ontbreken. Het geheim van een 
goede cappuccino zit hem in de verhoudingen. Namelijk drie gelijke delen: 1/3 
melk, 1/3 schuim en 1/3 espresso. In Italië alleen in de ochtend gedronken maar 
bij ons natuurlijk de hele dag te bestellen. 
 
KOKOS CAPPUCCINO / 3,60 – 4,60  
Plantaardige melk mag eigenlijk op geen enkele koffiekaart ontbreken. Het lichte 
zoetje van de kokosmelk maakt de cappuccino net iets vriendelijker zonder de 
originele verhoudingen uit het oog te verliezen. 
 
 
 
 



Koffie met biologische melk 
 
CAPPUCCINO CON LATTE / 3,50 
Dit zou je ook wel een beetje de vernederlandste variant van de cappuccino 
kunnen noemen. Toen de cappuccino geïntroduceerd werd in Nederland werd 
deze door velen net even te sterk en misschien ook wel te zuunig bevonden, 
waardoor horeca uitbaters deze wat groter gingen serveren. Deze scheut extra 
melk maakt de koffie net wat zachter. 
 
JAREN `90 CAPPUCCINO / 4,60 
Lang voordat Walt open was hadden we in Nederland van cappuccino zetten nog 
niet zoveel begrepen. Slagroom op de koffie was stiekem best een goed 
alternatief voor een fijn verwenmoment. Ofwel een gitzwarte koffie (americano) 
afgetopt met echt geklopte slagroom.  
 
CAFFÈ LATTE / 3,50 – 4,50 
Toen de espressomachine zijn intrede deed in Nederland is de koffie verkeerd uit 
de Jordaan (filterkoffie met een plens verbrande melk) langzaam 
getransformeerd in de variant uit Milaan. We zetten een espresso met twee 
riante delen fluweelzacht geschuimde melk. 
 
HAVER LATTE / 3,70 – 4,70 
De Italiaanse koffie verkeerd in een plantaardig jasje gestoken. Eén deel espresso 
met twee delen geschuimde havermelk. 
 
LATTE MACCHIATO / 4,00 
De zachtste koffie van het rijtje: twee riante delen volle romige melk en schuim 
gescheiden door een espresso.  
 
ALTERNATIEVE  MELKSOORTEN  
Haver- of kokosmelk 0,20 
 

Koffie met biologische melk en suiker 
 

VANILLA LATTE  4,15– 5,15  
Het instapmodel of de guilty pleasure. De zachte caffè latte verrijkt met Walt’s 
eigen siroop van bourbon vanille. Zoet en romig terwijl de espresso mooi overeind 
blijft. 
 
CARAMEL MACCHIATO  4,15 – 5,15 
De klassieker voor diegenen die nèt even luxer willen gaan dan een schepje suiker. 
We karamelliseren de suiker zelf en verrijken dat met een heel klein beetje 
bourbon vanille. De melk schuimen we lekker romig op en de espresso is uiteraard 
goed aanwezig. 
 
CAFFÈ MOCHA / 5,15 
Eenvoud en toch luxe. Echte Belgische bonbon-chocolade gesmolten in de 
opgeschuimde melk. De espresso geeft lekker pit en we toppen het geheel af met 
een royale toef echte slagroom. 
 
CAFFÈ MOCHA BIANCO / 5,15 
Mocht je tot aan deze koffie nog niks gevonden hebben, dan kun jij vast met deze 
funky koffie uit de voeten. Bovenstaande variant maar dan met witte chocolade 
en op basis van havermelk, wel afgetopt met echte slagroom. Havermelk en witte 
chocolade zijn een gouden combi voor de zoetekauw. 
 
CARAMEL MACCHIATO MET SLAGROOM / 5,75 
Fluweelzacht geschuimde melk, twee shots espresso, afgetopt met echte 
slagroom  
 
EXTRA 
Huisgemaakte karamelsiroop 0,65 
Huisgemaakte vanillesiroop 0,65 



Chocolademelk 
 
MOK PUUR / 4,30 
Chocolademelk op zijn best uitgevoerd. Volle romige melk en pure Belgische 
bonbon-chocolade, een fractie witte chocolade haalt net de scherpe randjes er 
van af. Geserveerd in een mok.  
 
MOK WIT VAN HAVERMELK / 4,30 
Voor de gevorderde! Is zoet jouw tweede naam dan past deze helemaal in jouw 
straatje. Een beetje vanwege de duurzaamheid maar ook vanwege de hele goede 
combi maken we de witte chocolademelk standaard met havermelk. Veel 
lekkerder dan gewone melk! 
 
MOK PUUR VAN HAVERMELK / 4,50 
Havermelk is niet meer weg te denken uit onze koelkast, maar wist je dat we er 
ook superlekkere chocolademelk van kunnen maken? Zowel de carnivoren als de 
vegans zullen hierbij de vingers aflikken. 
 
EXTRA 
Echte slagroom 0,60 
 

Walt’s jongste gasten 
 
BABYCCINNO / 1,70 – 2,70 
Fluweelzacht geschuimde melk. Net als de espresso van papa en mama 
geserveerd met een schoteltje, lepeltjes en een kleine zoete versnapering. 
 
LUCHTTHEE / 0,00  
Luchtthee serveren, wie is er niet groot mee geworden? Dorstig of niet, 
een aangeboden kopje luchtthee wordt altijd opgedronken. Uiteraard net 
zo luxe geserveerd als de thee van papa en mama. 

Thee 
-ASSAM JAMGURI Bio 3,30 -groen -   
Stevige groene thee met een lichtzoete nasmaak uit de regio Assam. 
-SENCHA NATURAL LEAF 3,30 –groen- 
Sencha is een Japanse groene thee met een heel bijzonder uiterlijk en karakter. 
Met haar frisse tonen van vers groen gras en lichtzoete afdronk een heerlijke 
alledaagse thee die op ieder moment van de dag gedronken kan worden. 
-YUNNAN VERT 3,20 -groen- 
Groene Chinese thee afkomstig uit de zuidelijke provincie Yunnan. De thee heeft 
een zachtgele kleur en volle body. 
-CEYLON KENILWORTH 3,30 –zwart- 
Deze zwarte thee is afkomstig uit Sri Lanka, voormalig Ceylon. Heldere oranje-
rood kleurige thee met de typische smaak van Ceylon: rond en vol. 
-DARJEELING MARGERET’S HOPE 3,30 –zwart- 
Theeplantage gelegen op 2000 meter hoogte. Deze thee is vol aromatisch, licht 
zoet met delicate fruitaccenten. Een ontbijtthee die de hele dag meegaat….. 
-MORNING KICK 3,30 –zwart- 
Een krachtige melange van Ceylon en Assam, die kracht combineert met 
karakter en een ronde afdronk. Een ideale thee om de dag mee te beginnen. 
-ROYAL BREAKFAST 3,20 –zwart- 
Dit is het perfecte voorbeeld van een klassieke Engelse ontbijtthee, 
warm en toch ook fris, vol, rond en aromatisch van smaak.  
-JASMIJN DRAGON 3,60 –groen- 
Hele theebladeren van uitzonderlijke kwaliteit worden eerst met jasmijnbloesem 
geparfumeerd om vervolgens met de hand tot fijne parels te worden gerold. 
-LES INVITÉS 3,30 –groen- 
Groene Chinese thee met de zachte natuurlijke aroma’s van jasmijn, rozen en 
lychee. De thee is verrijkt met bladeren en knopjes van rozen en jasmijn.  
-THÉ VERT MENTHE 3,30 –groen- 
Chinese gunpowder wordt gecombineerd met nanah-mint uit Marokko 
-LUNDI LIGHT 3,30 –groen- 
Groene Chinese thee met citroengras uit Mexico en gecombineerd met 
extracten van citroen en gember 



Nog meer thee 
-CHAI 3,30 –geparfumeerd- 
Een echte Indiase melange samengesteld volgens een eeuwenoude traditie. 
Zwarte thee uit China met gember, kruidnagel, kardemom, kaneel en roze peper. 
-POUCHKINE (Earl Grey) 3,30 –geparfumeerd- 
Een magische combinatie van bergamot uit Calabrië, grapefruit en sinaasappel op 
basis van zwarte theebladeren. De oudste melange van Betjeman & Barton. 
-QUATRE FRUITS ROUGES 3,20 –geparfumeerd- 
Een verrukking van rood fruit: aardbeien, frambozen, kersen en aalbessen. De 
basis is thee uit China en Sri Lanka. Het fruit stuift uit het kopje. 
-PU EHR BIO 3,60 –gefermenteerd- 
Na de pluk worden de bladeren op natuurlijke wijze gedroogd. Tijdens de 
fermentatie ontwikkelt zich de absoluut unieke aardse, lichtzoete smaak. 
-LAPSANG SOUCHONG  3,30 –gerookt- 
Een Chinese thee van lange bladeren die worden gerookt boven een vuur van 
dennenhout. Een klassieker voor de echte liefhebber. 
-CACAO MANGARO 3,00 –infusie- 
Deze infusie die zo ver en toch ook zo dichtbij chocolade lijkt te staan, we 
hernieuwen je smaakbeleving door de cacaoboon in een nieuw daglicht te zetten. 
-KAMILLE 3,30 –infusie- 
Kamille heeft rustgevende en ontstekingsremmende eigenschappen. Zorgt voor 
een goede nachtrust en ontspant het lichaam. 
-ROOIBOS BIO 3,30 –infusie- 
De rooibos is een stekelige heester met fijne takken en gele bloemen die in het 
wild groeit in het Cederberggebied in Zuid-Afrika. 
-ROOIBOS JARDIN ROUGE 3,30 –infusie- 
Deze groene rooibos bevat korenbloem-, rozen-, en zonnebloemblaadjes en is 
geparfumeerd met rozen, aardbeien, vanille en grapefruit. 
-VERVEINE 3,30 –infusie- 
Wordt door de Fransen gedronken na een copieuze maaltijd. Verveine is zeer 
ontspannend en brengt de maag tot rust waardoor je goed kunt slapen.  

 

Ook thee 
VERSE MUNTTHEE / 3,60,- 
VERSE GEMBER-CITROENTHEE/ 3,60- 
 
CHAI LATTE / 4,10 
De koffie verkeerd in het land van thee. De Indiase theemelange geserveerd met 
een riante hoeveelheid geschuimde melk. 
 
EXTRA 
Honing 0,50 

 
Koude koffie   
 
Niet uit de blender:   
ICED AMERICANO 4,00  
Huisblend on the rocks! IJsblokjes overgoten met onze eigen dubbele espresso. 
Dit is de koude dorstlesser met geen enkele toevoeging als suiker of zuivel. 
 
ICED LATTE 4,50 
Verse volle melk op ijs, overgoten met onze eigen dubbele espresso. Precies wat 
er staat dus geen suiker toegevoegd. Lekker met haver- of kokosmelk! (+0,40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koffie  noch thee* 
 

VERS GEPERSTE JUS D’ORANGE  / 3,95– 4,95 
VERS GEPERSTE APPELSAP / 3,95 – 4,95 
 
GEMBERSHOT 1,50 Nieuw! 
Cafeïnevrij en toch weer even helemaal op scherp staan? Gemberschot met een 
beetje appel. Je kunt instappen met 35 gram gember, de gevorderde 
gemberdrinker gaat voor 55 gram.  
 
FUNKY SAP COCKTAIL UIT DE SLOWJUICER 4,95 Tip! 
Vers geperste appels met wortel, gember en een hint van citroen. 
 
HIER HAD OOK UW SAP OF SMOOTHIE KUNNEN STAAN… 
Deel met ons het ultieme recept en laat heel Arnhem kennismaken met jouw 
sappige recepturen van groenten en fruit!  
 
FELGROENE SMOOTHIE / 5,50 
Vers geperste appels, mango, kiwi, spinazie en een heel klein beetje gember 
 
*JUICY DETAILS  
Onze sappen zijn altijd à la minute geperst van kraakvers fruit, ook wanneer deze 
als basis dienen voor onze smoothies. Voor eventueel ingevroren fruit gaan we 
alleen voor de allerbeste kwaliteit zodat we zeker weten dat hier geen water aan is 
toegevoegd. Onze appelsap kan hinten van gember bevatten doordat deze in 
dezelfde juicer wordt geperst. 
 

Frisdranken 
Coca Cola (zero), Orangina, Bitter lemon, Cassis, Royal Club Tonic, Chocomel, 
en Frist / v.a. 3,35 
 
 

Allergenenindex 
 
 
V – Vegetarisch  
P- Geheel plantaardig ofwel vegan. 
Z– Geen zuivel  
N – Bevat Noten 
G – Bevat gluten in het beleg, het brood zelf kan glutenvrij besteld worden. 
 
Onze kip is altijd Halal geslacht, het rundvlees op de kaart is dat niet 
 
 
 
 
 

 
Pssssst…. 
 
Nooit meer slechte koffie thuis of op je werk? Walts espressobonen zijn te koop 
voor thuis voor 22,75 per kilo.  
 
Niet in de gelegenheid om het mee te nemen? Via onze eigen webshop versturen 
we door heel Nederland!!  
 
 
 
 


