
Restaurant ’t Land van Wale 
Afhaalmaaltijden 

Koude gerechten & Soepen 
Broodplankje met kruidenboter & aioli          €5,- 
Garlic-cheesebread met baba ganoush          €7,- 
Mosterdsoep              €5,- 
Salade geitenkaas met honing, noten en balsamico       €8,- 
Huisgemaakte koolsalade            €3,50 
Salade van gedroogde tomaat met groene asperge, Hoeksche feta, pan grato & sla  €9,- 
Rundercarpaccio met spekjes, oude kaas, truffelmayonaise & pijnboompitjes   €9,- 
Beef Tataki Oosters gemarineerd rundvlees met passende garnituren    €9,- 
Hoeksche quinoa bowl met rivierkreeftjes, sesammayonaise, wakame en groente   €10,- 
Carpaccio van tonijn met sesammayonaise, furikake, wakame       €12,- 
Tartaar van huisgerookte zalm met komkommer-yoghurt dressing en rivierkreeft   €13,- 
Pulled chicken nacho’s met ingelegde rode ui, bosui en cheddardressing en pico de gallo €9,- 
 
 
 

Keuze stress? Voor €30,- euro per persoon stellen wij een 3 gangen menu 
voor u samen. 
er kan besteld worden van donderdag t/m zondag, maandag t/m woensdag zijn wij gesloten 

tijdens de lockdown 

Wij bezorgen gratis vanaf €50,00 in heel de hoeksche Waard en barendrecht 

onze gerechten zijn gebaseerd op shared dining en wij adviseren 3-4 gerechten per persoon 

bestellen kan via : 

info@landvanwale.nl   – 0186-601745 –   Whatsapp : 0651201605 
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Restaurant ’t Land van Wale 
Afhaalmaaltijden 
Warme gerechten 

Verse friet met Zaanse mayonaise           €3,50 
Geroosterde zoete aardappel met chili, komijn en zeezout       €3,50 
Gele curry met Hoeksche quinoa, shii take, bimi en mais       €8,50 
Polenta met ei, fetakaas en bladspinazie          €8,50 
Bospaddenstoelen kroketjes 5 stuks met truffelmayonaise       €6,- 
Geglaceerde buikspek met honing sriracha en miso uitjes       €10,- 
BBQ ribfingers zacht gegaard met milde BBQ saus         €11,- 
Bouef bourguignon met polenta            €12,- 
Gesmoorde kippendijen in kokos-pinda saus          €11,- 
Serannoham kroketjes 5 stuks met aioli          €6,- 
Gamba kroketjes 5 stuks met aioli           €6,- 
Gamba’s al ajillo in milde knoflookolie          €11,- 
Thaise viskoekjes met zoetzure venkel          €10,- 
Rode mul met noodles, sugarsnaps, paprika en bosui        €12,- 
 
 
 
 
 
 

Keuze stress? Voor €30,- euro per persoon stellen wij een 3 gangen menu voor u 
samen. 
er kan besteld worden van donderdag t/m zondag, maandag t/m woensdag zijn wij gesloten 

tijdens de lockdown  

Wij bezorgen gratis vanaf €50,00 in heel de hoeksche Waard en barendrecht 

onze gerechten zijn gebaseerd op shared dining en wij adviseren 3-4 gerechten per persoon 

bestellen kan via : 

info@landvanwale.nl   – 0186-601745 –    Whatsapp : 0651201605 
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Restaurant ’t Land van Wale 
Afhaalmaaltijden 

Maaltijden & kindermenu’s 

 
Black angus burger “Classic” met gebakken ui, bacon & kaas       €16,- 
Black angus burger “Old Hoeksche Waard” met zongedroogde tomaat en Hoeksche oude kaas  €16,- 
Black angus burger “Texas” met pulled chicken en uienringen      €17,- 
Groenteburger met pico de gallo en geitenkaas         €16,- 
 

Bovenstaande gerechten worden geleverd met friet en groene salade. 

Kindermenu frikandel met verse friet, appelmoes & mayonaise      €8,- 
Kindermenu bitterbal met verse friet, appelmoes & mayonaise      €8,- 
Kindermenu kaasstengels met verse friet, appelmoes & mayonaise      €8,- 
 

 

er kan besteld worden van donderdag t/m zondag, maandag t/m woensdag zijn wij gesloten 

tijdens de lockdown 

bestellen kan via : 

 info@landvanwale.nl   – 0186-601745 –    Whatsapp : 0651201605  
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Restaurant ’t Land van Wale 
Afhaalmaaltijden 

Desserts 
Kokosmakronen 2 stuks met kokossaus           €6,- 
Cookie dough met gezouten karamelsaus          €6,- 
Pannacotta met witte chocolade mango          €6,- 
Wentelteefjes van Fries suikerbrood met kaneel mascarpone       €6,- 
Millionaires shortbread met ruby chocolade          €6,- 
 
  

 

 

 

er kan besteld worden van donderdag t/m zondag, maandag t/m woensdag zijn wij gesloten 

tijdens de lockdown  

bestellen kan via : 

info@landvanwale.nl   – 0186-601745 –    Whatsapp : 0651201605  
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Restaurant ’t Land van Wale 
Wijnkaart 

 

Wit : 

Le Ballon, Frankrijk, 50% Sauvignon blanc en 50% vermentino    €9,50 
Een lichte en zeer verfrissende witte wijn met rijke smaken van wit fruit. 
Zeer aangename afdronk en vol van smaak 

Tagua, Chili, 100% Chardonnay            €12,50 
Rijke maar frisse witte wijn, met een goede balans van tropische fruit zoals mango 
en ananas en heeft een lichte hint van frisse appel 

Fransisco Gomez VID-A, 100% Sauvignon Blanc        €14,00 
Een frisse, jonge witte wijn met een aantrekkelijke heldere, schone , groenachtige 
gele kleur. 
Karakteristieke aroma’s waarbij tropisch fruit naar voren komt. 

Rose : 

Ribera del Segura, Spanje, 100% monastrell         €9,50 
Soepel,aromatisch en een prettige afdronk van rijp fruit. 
 
Ultima, Frankrijk,50% Grenache en 50% Cinsault        €14,00 
Een klassieke gastronomische rosé, subti el met fijn rood fruit en mooi droog. 

 



 

 

Rood : 

Le Ballon, Frankrijk, 50% Grenache,30% Cinsault, 20% Cabernet sauvignon  €9,50 
Een lichte en fruitige rode wijn met een rijke smaak van rij rood fruit. 
Aangename afdronk en een rode wijn vol karakter. 

Tagua, Chili, 100% Merlot             €13,00 
Mooie soepel rode wijn met zeer zachte fruit smaken zoals kers en rijp rood fruit. 
Zachte tannine in de wijn een mooie kruidige smaak van vanille en balsamico. 

El Inquilino Crianza, Spanje, 80% tempranillo, 20% grenache    €16,50 
Mooie volle Spaanse rode wijn met 12 maanden houtlagering op eikenhouten vaten. 
Hinten van vanille in de smaak en mooi donker rijp fruit. 
Zachte tannine en aangename complexiteit. 
 

 

 
 

 

 

 

 


