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.

Lunch
Shared lunch (vanaf 2 personen)
15,- p.p
Een plank met diverse sandwiches, een hamburgertje en een soepje
12 uurtje!
10,Soepje, toast met pastrami en Hoeksche kaas, kroket & truffel-eisalade.
Club Sandwich
8,Gerookte kipfilet, appel, aioli, pancetta & rauwkost.
Carpaccio
10,Rundvlees, truffelmayonaise, pancetta, pijnboompitjes,
Hoeksche oude kaas & rucola.
Old Hoeksche Waard
7,Oude kaas uit eigen streek, rucola, zongedroogde tomaat & balsamico.
Huisgerookte zalm
8,Zalm, mierikswortel roomkaas, sesam en crispy fried onions.
2 Bourgondische rundvleeskroketten
8,2 Rundvleeskroketten geserveerd op grof landbrood of met friet.
Philly cheesesteak
11,Mals geroosterd rundvlees met cheddarsaus en koolsalade op een brioche bol.
Bao Rendang
10,Gestoomd broodje met Indonesisch gesmoord rundvlees
Pastrami
10,met aceto mayonaise, pickles en smoked broad beans
Babi pangang
9,Buikspek met zoetzure saus geserveerd op een brioche bol.
Gamba’s al ajillo
9,Tosti op boerenlandbrood met ham & kaas
5,Mega uitsmijter van 4 eieren geserveerd op grof landbrood.
6,5
Keuze uit : Ham, Hoeksche jonge of oude kaas , bacon & spek (+0,50 per beleg).

Koude voorgerechten
Broodplankje
met kruidenboter & diverse smeersels.
Rundercarpaccio
dungesneden rundvlees, truffelmayonaise, pijnboompitjes, pancetta,
Hoeksche oude kaas & rucola.
Beef Tataki
licht gebrand met teriyaki saus, taugé, bosui & crispy fried onions.
Hoeksch plankje

5,-

Huisgemaakte pastrami
met aceto mayonaise, pickles & smoked broad beans
Tataki van zalm
met Pico de Gallo
Huisgerookte zalm
met mierikswortel roomkaas

8,-

10,-

9,10,-

9,10,-

Warme voorgerechten
Korean chicken
in een krokant jasje op Koreaanse wijze
Serranoham kroketjes
geserveerd met aioli
Bao Rendang
gestoomd broodje gevuld met Indonesisch gesmoord rundvlees
Gamba’s al ajillo
gepelde gamba’s in knoflookolie geserveerd met toast
Panko shrimps
Krokante garnalen in Japans broodkruim met sriracha mayonaise
Spies van coquilles & gamba
met frisse saus van sereh en Hoeksche quinoa
Garnalen kroketjes
geserveerd met aioli
Gegratineerde champignons
zongedroogde tomaat en gegratineerd met Parmezaanse kaas
Ragout van gekonfijte eend
met gekonfijte eend, schorseneren en beukenzwam
Quesadilla pulled chicken
met mais, kidneybonen & mierikswortel roomkaas
Quesadilla pulled jackfruit
met mais, kidneybonen & mierikswortel roomkaas
Churros
gevuld met Hoeksche feta en een dip van gepofte paprika
Ragout
van shiitake en kastanje met smoked broad beans

7,6,9,8,9,12,6,8,10,8,8,9,7,-

Soepen
Tomaten-crèmesoep
romige tomatensoep
Hoeksche uiensoep
met een gegratineerde crostini met gruyère
Soep van de chef
wisselende soep met de smaken van het seizoen.

6,6,6,-

Maaltijdsalades
Geitenkaassalade
Met honing, noten & balsamico
Salade beef tataki
Oosterse salade met gemarineerd rundvlees
Salade met gefrituurde garnalen
Salade met gefrituurde garnalen & wakame

Klein

Groot

10,-

16,-

10,-

16,-

10,-

16,-

Hoofdgerechten vlees
Ossenhaaspuntjes
met geconfijte uitjes en rode wijnsaus
BBQ Ribfingers
zacht gegaard met een milde BBQ saus
Buikspek
“Babi pangang” style
Jamaican Jerk Chicken
kippendijen gegrild en gemarineerd op Jamaicaanse wijze
Saté Lemak
sate van buikspek op Indonesische wijze
Rumpsteak
Sousvide gegaard met gebakken beukenzwam en eigen jus
Kalfssukade
Langzaam gegaard met gebakken schorseneren

24,19,19,17,19,21,21,-

Hoofdgerechten vis
Gebakken gamba’s
met kruidenboter & verse groenten.
Gepocheerde rogvleugel
met saus van gele curry en smashed sweet potatoes
Mississippi Gumbo
met krab, garnalen en witvis
Dorade
met tomaten risotto en Parmezaanse kaas korst
Tongschar
met hazelnootboter en crunch van hazelnoot
Tonijnsteak
met sesamkorst en miso-sesamsaus

18,23,21,20,20,24,-

Hoofdgerecht vegetarisch
Gnocchi
met een romige saus van tomaat en basilicum
Tomaten risotto
met gebakken halloumi
Courgette-Fetabeignets
met smashed sweet potatoes

17,18,17,-

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 en/of wisselende groente
garnituur 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 of gebakken garnalen
krokant gefrituurde garnalen of gebakken garnalen
met huisgemaakte friet, mayonaise en een verrassing!

Kindermenu’s worden geserveerd tot en met 12 jaar!

7,7,10,-

Desserts
Bij de desserts kunt u zelf een samenstelling maken, elk dessert kost €3,- per stuk en
3 dessertjes staan gelijk aan 1 volledig dessert.
Huisgemaakte kokosmakronen
met bananenijs en kokossaus
Pannacotta
Witte chocolade, mango & yoghurt-amarena ijs
Liquid cheesecake
met boerenjongens & kaneelcrumble
Crème brûlée
licht gebrand met citroengras en gember & vanille ijs
Cookie dough
met fudge van salted caramel
Rocky road
met schuim van eiwit, hazelnoot, marshmallows & biscuit
Gepocheerde peer
met huisgemaakte bitterkoekjes & stroop van calvados
Witte chocolade bavarois
met schuim van amarene kersen
Stroopwafel boterkoek
met crème van citroen
Macaron
gemaakt van eiwitschuim met een gelei van bloed sinaasappel & frisse ice tea
Churros
met een saus van chocolade en koffie

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
Havana 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” (400 gram)
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 beefburger met Hoeksche oude kaas,
zongedroogde tomaat, rucola en balsamico.
Black Angus Burger “Mexican”
Grain fed angus beefburger, guacamole, nacho’s, jalapeño & cheddar

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.

24,-

17,-

17,-

18,-
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