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)
16,50 p.p
Een plank met diverse sandwiches, een hamburgertje en een soepje
12 uurtje!
10,Soepje, broodje beef tataki, kroket en truffel-eisalade
Club Sandwich “Asian Style”
10,Beef tataki, bosui, crispy onions en rauwkost
Carpaccio
10,Rundvlees, truffelmayonaise, pancetta, pijnboompitjes,
Hoeksche oude kaas en rucola
Old Hoeksche Waard
8,Oude kaas uit eigen streek, rucola, zongedroogde tomaat en balsamico
Huisgerookte zalm
10,Zalm, milde mango salsa, sesam en crispy fried onions
2 Bourgondische rundvleeskroketten
9,2 Rundvleeskroketten geserveerd op grof landbrood of met friet
Philly cheesesteak
11,Mals geroosterd rundvlees met cheddarsaus en koolsalade op een brioche bol
Bao pulled chicken
10,Gestoomd broodje met BBQ Pulled chicken
Steak tartaar
12,Op een brioche bol met truffelmayonaise, bagos schotsen en gepekelde eidooier
Buikspek Sweet & Spicy
10,Buikspek met zoet pittige saus geserveerd op een brioche bol
Gamba’s al ajillo
10,Gepelde gamba’s in een milde knoflookolie geserveerd met toast
Mega uitsmijter van 4 eieren geserveerd op grof landbrood.
6,50
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
een Hoeksche verrassing, seizoensgebonden
Steak tartaar
met truffelmayonaise, schotsen van bagos & gepekelde eidooier
Seacuterie
huisgemaakte “viswaren”
Carpaccio van tonijn
met sesammayonaise, wakame & zoetzure rode ui
Taco jackfruit
met smashed avocado & limoengel
Hoeksche quinoabowl
met sticky tempeh en passende garnituren

5,10,-

10,12,12,11,12,8,10,-

Warme voorgerechten
Serranoham kroketjes
geserveerd met aioli
Garnalen kroketjes
geserveerd met aioli
Kaas-knoflook brood
met baba ganoush
Panko chicken
Gefrituurde kip met huisgemaakte chilisaus
Gamba’s al ajillo
Gebakken gamba’s in een milde knoflookolie
Gefrituurde coquille
met een milde mango salsa
Gebakken coquille
met Hoeksche quinoa en saus van kokos en gele curry
Bánh Xèo
Vietnamese crêpes gevuld met garnalen
Calamaris
met yoghurt-knoflooksaus
Maisribs
met cajunboter
Rijstbeignets
met nuoc mam en kimchi

6,50
6,50
6,8,10,12,12,9,9,8,8,-

Soepen
Tomaten-crèmesoep
romige tomatensoep
Mosterdsoep
romige soep met fijn gesneden prei

6,6,-

Maaltijdsalades

Geitenkaassalade
met honing, noten & balsamico
Salade met gefrituurde kip
met oosterse garnituren & chilidressing
Salade met huisgerookte zalm
met mango salsa & wakame

Klein

Groot

11,-

17,-

12,-

18,-

12,-

18,-

Hoofdgerechten vlees
Ossenhaaspuntjes
met geconfijte uitjes en rode wijnsaus
BBQ Ribfingers
zacht gegaard met een milde BBQ saus
Honing sesamkip
Kippendijen in een krokant jasje met een milde sticky honingsaus
Burnt ends
Buikspek geroosterd op de houtskool BBQ op Indonesische wijze
Bavette
Gegrild en geserveerd met bearnaise saus
Buikspek Sweet & Spicy
Langzaam gegaard buikspek met huisgemaakte chilisaus
Boeuf bourgignon
Stoofvlees op klassieke wijze geserveerd met polenta
Lamskebab
met yoghurt-knoflooksaus en huisgemaakte pita broodjes
Iberico Secreto
Geserveerd met pruimen-habanero saus

24,20,18,18,22,18,19,19,23,-

Hoofdgerechten vis
Gebakken gamba’s
met kruidenboter & verse groenten.
Gepocheerde rogvleugel
met bearnaise en crème van Hoeksche zoete aardappel
Vietnamese mosselen (1kg)
geroerbakt op Vietnamese wijze
Rode mul
met gebakken noodles en huisgemaakte chilisaus

18,20,23,21,-

Hoofdgerechten vegetarisch
Gnocchi van zoete aardappel
met knoflookboter, bagos en gepekelde eidooier
Indiase curry
met huisgemaakt naanbrood
Roti pom
Surinaamse ovenschotel van Tayer

18,18,18,-

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 panko chicken
geserveerd met huisgemaakte friet, mayonaise en een verrassing!
Kindermenu garnalen
gerserveerd met huisgemaakte friet, mayonaise en een verrassing!

Kindermenu’s worden geserveerd tot en met 12 jaar!

7,7,9,9,-

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
Crème brûlée
licht gebrand met citroengras, gember & vanille ijs
Cheesecake
met framboos, nougat & bloedsinaasappel ijs
Kokoscustard
met tartaar van lychee en passievrucht & ananas-passievrucht ijs
Chiapudding
met verse aardbeien van Van Herk & vanille ijs
Trifle
met citroen-Hoeksche honingmousse & Hoeksche granola
Tapioca beignets
met sinaasappel-citroengras custard

Speciale Koffie’s
Koffie ’t Land van Wale
met witte vodka, tia maria en slagroom
Nederlandse koffie
met Ketel 1 mature en slagroom
Ierse koffie
met Jameson whiskey, bruine suiker en slagroom
Italiaanse koffie
met Amaretto en slagroom
Spaanse koffie
met Licor 43 en slagroom
Jamaicaanse koffie
met Tia maria en slagroom
Mexicaanse koffie
met Kahlua en slagroom
Amerikaanse koffie
met Baileys en slagroom
Franse koffie
met Grand marnier en slagroom
Utrechtse koffie
met D.O.M. Benedictine en slagroom
Schotse koffie
met Drambieu en slagroom
Havana koffie
met Havana rum añejo especial en 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)
Angus beefburger XL, Waalse burgersaus, bacon, kaas,
rauwkost en gebakken uien.
Black Angus Burger “Classic”
Angus beefburger, Waalse burgersaus, bacon, kaas,
rauwkost en gebakken uien.
Black Angus Burger “Texas”
Angus beefburger met BBQ pulled chicken en gefrituurde uienringen
Black Angus Burger “Old Hoeksche Waard”
Angus beefburger met zongedroogde tomaat, Hoeksche
oude kaas en aceto mayonaise
Black Angus Burger “Grieks”
Angus beefburger met gegrilde groente, tzatziki en Hoeksche feta
Kipburger
met jalapeno en cheddarkaas
Black Bean Burger
Huisgemaakte bonenburger met baba ganoush en pico de gallo

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.

26,-

18,-

19,18,-

18,18,17,-

