Restaurant ’t Land van Wale
Restaurant annex eetcafé ’t Land van Wale…
Een jong bedrijf gelegen in het pittoreske Heinenoord.
Door het serveren van creatieve gerechten van mooie kwaliteit
en met producten uit de streek, blinken wij uit in onze soort.
Restaurant ’t Land van Wale serveert zowel lunch als diner.
U bent ook welkom voor een high tea & high wine.
We serveren tevens weekspecials,
passend bij het seizoen,
zo zorgen wij voor veel variatie in het menu!
Graag verzorgen wij ook uw catering op locatie.

Waarom de naam ’t Land van Wale?
Het gebied rondom Heinenoord werd in de middeleeuwen
Het Land van Wale genoemd.
Na de St. Elisabethvloed in 1421 kwam het gebied onder water te staan
en pas in 1437 viel het weer droog.
Rond die tijd werd het dorp ‘Heynekens Orde’ gesticht.
Samen met buurtschappen Goidschalxoord, Blaaksedijk & Kuipersveer
vormde het van 1855 tot 1984 één gemeente.

Arrangementen
Shared dining.
Naast onze a la carte kaart hebben wij ook shared dining!
Vraag bij onze bediening naar de shared dining menukaart.
Dinsdag t/m donderdag
34,- p.p.
Vrijdag t/m zondag
36,50 p.p.
Vanaf 16:00 kan er van de shared dining kaart besteld worden, mocht u eerder van
de shared dining menukaart willen bestellen moet dat vooraf overlegd worden.
High wine
4 Verrassende wijnen met bij elke wijn een bijpassend gerechtje.
Bij de high wine wordt een karaf kraanwater geserveerd.

25,- p.p.

Lunch
Keuze uit boeren landbrood wit of bruin.
Shared lunch (vanaf 2 personen)
Laat u verrassen door onze chef !
12 uurtje!
Soepje, toast met ham en kaas, bourgondische kroket & een eitje.
Beef tataki
Licht gebrand rundvlees op Oosterse wijze.
Italiaanse kip
Gebakken kippendijen, pesto, zongedroogde tomaat & rauwkost.
Chili garnalen
Gebakken garnalen met paprika, ui & sweet chili.
Club Sandwich
Kippendijen, spek, appel, gebakken ei & aoili.
Carpaccio
Rundvlees, truffelmayonaise, pancetta, pijnboompitjes,
Hoeksche oude kaas & rucola.
Old Hoeksche Waard
Oude kaas uit eigen streek, rucola, zongedroogde tomaat & balsamico.
Gerookte zalm
Op Oosterse wijze

15,- p.p

2 Bourgondische rundvlees kroketten
2 Rundvleeskroketten geserveerd op
grof landbrood of met friet & rauwkost.
Tosti op boerenlandbrood met ham & kaas

9,-

10,9,7,8,9,9,-

8,9,-

6,-

Mega uitsmijter van 4 eieren, geserveerd op grof landbrood.
7,Keuze uit : Ham, Hoeksche jonge of oude kaas , bacon & spek(+0,50 per beleg).
Bekijk ook onze burgerkaart voor een heerlijke lunch!

Koude voorgerechten
Broodplankje
Met diverse smeersels
Bruschetta
Italiaanse toast, verse tomaten, basilicum & Parmezaan
Hoeksch plankje (seizoensgebonden)
Variërend plankje met producten vanuit eigen streek!
Rundercarpaccio
Dungesneden rundvlees, truffelmayonaise, pijnboompitjes, pancetta,
Hoeksche oude kaas & rucola
Beef Tataki
Licht gebrand met teriyaki saus, tauge, bosui & crispy fried onions.
Blini’s met geitenkaas
Met compote van rode ui & balsamico
Carpaccio van zwaardvis
met dragon mayonaise en gefrituurde kappertjes
Blini’s met gerookte zalm
Tartaar van gerookte zalm, crème fraiche en haring kaviaar
Charcuterie
Plankje met diverse worstsoorten geserveerd met brioche toastjes

5,6,11,11,-

9,8,10,9,8,-

Warme voorgerechten
Bospaddenstoelen ragout
8,Geserveerd met een bladerdeeg crostini met thijm, zeezout & Parmezaan
Panko shrimps
9,Krokante garnalen in een korstje van panko met siracha mayonaise
Gamba’s al ajillo
9,Gepelde gamba’s in een milde knoflook olie
Rode mul
9,In tempura beslag met knoflook aioli
Coquilles
12,Met mousseline van zoete aardappel en een krokantje van Parmezaan
Ambachtelijke garnalen kroketjes
6,Geserveerd met knoflook aioli
Tempura chicken bites
8,Malse haasjes van maiskip in een krokant jasje met teriyaki saus
Spare ribs van lam
11,Geserveerd met frisse salade en salsa verde
Ambachtelijke serranno ham kroketjes
6,Geserveerd met knoflook aioli

Soepen
Tomaten-crème soep
Romige tomatensoep.
Thom Kha Kai
een Thaise soep met kokosmelk en kip
Soep van de chef
Wisselende soep met de smaken van het seizoen.

5,5,5,-

Maaltijdsalades

Gebardeerde Geitenkaassalade
Geitenkaas omwikkeld met pancetta met noten en
een frisse dressing. (Vegetarisch mogelijk)
Beef Tataki salade
Oosterse salade met licht gebrande beef
en teriyaki saus.
Salade met gefrituurde garnalen.
Oosterse salade met gefrituurde garnalen in een
tempura beslag.

Klein

Groot

10,-

15,-

11,-

16,-

11,-

16,-

Hoofdgerechten vlees
Sate van kippendijen
Huis gemarineerde kippendijen met pindasaus.
Sukade steak
Malse steak met rode wijn jus.
Rumpsteak
Runderbiefstuk met een keuze uit: Gebakken paddenstoelen,
Rode wijn jus of stroganoff saus
Buikspek
Langzaam gegaard met een frisse-milde tomatenchutney.
Ribfingers
Gestoofd op Mexicaanse wijze
Maiskip
Sousvide gegaard met een milde tomatensaus en een krokantje
van de huid
Lamsstoofpotje
Op Marokkaanse wijze met couscous salade
Eendenborst
geserveerd met een Oosterse sinaasappel saus

18,21,19,-

20,18,17,-

20,21,-

Hoofdgerechten vis
Gebakken gamba’s
Kruidenboter & verse groenten.
Zeewolf
met een frisse venkel-boter jus
Zalmfilet
met een korstje van kruiden, mosterd en Japans broodkruim
Dorade
bereid in bananenblad met kokos-kerrie saus
Zwaardvis
steak van zwaardvis geserveerd met tomatenchutney

19,18,19,19,21,-

Hoofdgerecht vegetarisch
Cannelloni
met ricotta, courgette, bietjes en saus van geroosterde tomaat
Tagliatelle
met een romige saus van tomaat, knoflook & Parmezaanse kaas
Cous Cous
Salade van parel cous cous met knapperige groente
Noodles
met kerrie-kokos saus, tauge, bimi & tofu

19,18,18,17,-

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet.
Tegen een meerprijs van 3,- serveren wij friet van zoete aardappel met
truffelmayonaise.
Bij de hoofdgerechten kunt u ook zonder meerprijs salade of groente garnituur
(wisselend) erbij bestellen.

Kindermenu’s
Kindermenu frikandel
Geserveerd met huisgemaakte friet & mayonaise en een verrassing!
Kindermenu bitterbal
Geserveerd met huisgemaakte friet & mayonaise en een verrassing!
Kindermenu krokante garnalen
Krokant gefrituurde garnalen in Japanse broodkruim
met huisgemaakte friet & mayonaise en een verrassing!
Kindermenu kipsaté
Geserveerd met pindasaus, kroepoek, huisgemaakte friet & mayonaise
en een verrassing!

7,7,10,-

11,-

Kindermenu’s worden geserveerd tot en met 12 jaar!

Desserts
Huisgemaakte kokosmakronen
Met bananen ijs en malibu saus.
Pannacotta
Witte chocolade & Mango
Hoeksche aardbeien van van Herk
Met vanille ijs
Twix cheesecake
Met ruby chocolade en amarene kersen
Gegrilde ananas
in een heerlijke kokos-rum saus
Warme brownie
zachte brownie uit eigen keuken
Romanoff
van Hoeksche aardbeien met pistache crumble
Creme brulee
Lichtgebrande creme brulee met citroengras & gember
Merengue
met bosvruchtensaus & vanille custard
Passievrucht bavarois
Luchtige mousse van passievrucht
Kaasplank
Selectie van 4 kazen met bijpassend garnituur
Grand dessert (vanaf 2 personen)
Een combinatie van onze desserts.
Kinderijsje
Een verrassingsdessert voor de kinderen! (tot en met 12 jaar)

9,8,7,9,-

9,8,7,8,8,10,12,50 p.p
4,-

Speciale Koffie’s
Koffie ’t Land van Wale
met witte vodka, tia maria & slagroom
Nederlandse koffie
met Ketel 1 mature & slagroom
Ierse koffie
met Jameson whiskey, bruine suiker & slagroom
Italiaanse koffie
met Amaretto & slagroom
Spaanse koffie
met Licor 43 & slagroom
Jamaicaanse koffie
met Tia maria & slagroom
Mexicaanse koffie
met Kahlua & slagroom
Amerikaanse koffie
met Baileys & slagroom
Franse koffie
met Grand marnier & slagroom
Utrechtse koffie
met D.O.M. Benedictine & slagroom
Schotse koffie
met Drambieu & slagroom
Havanna koffie
met Havana rum añejo especial & slagroom

7,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
8,-

Burgers!
Mega Burger “’t Land van Wale” (400gram)
Grain fed angus beefburger XL, Waalse burgersaus, bacon, kaas,
rauwkost & gebakken uien.
Black Angus Burger “Classic”
Grain fed angus beefburger, Waalse burgersaus, bacon, kaas,
rauwkost & gebakken uien.
Black Angus Burger “Old Hoeksche Waard”
Grain fed Angus Burger met Hoeksche oude kaas,
zongedroogde tomaat, rucola en balsamico.
Black Angus Burger “Mexican”
Grain fed angus beefburger, tomaten chutney, jalapeno’s,
cheddarkaas & nacho’s.
Black Angus Burger “Bacon&Goat”
Grain fed angus beefburger, zachte geitenkaas, bacon,
pesto & rauwkost.

Al onze burgers worden op een heerlijk broodje geserveerd en met
verse friet uit eigen streek.
Tegen een meerprijs van 3,- serveren wij friet van zoete aardappel
met truffelmayonaise.

22,-

16,-

17,-

16,-

17,-

