
Restaurant ’t Land van Wale Take Away. 
 
Koude gerechten 
Tapas variadas variatie van diverse koude anti pasti gerechtjes        €12,- 
Broodplankje met kruidenboter en aioli           €5,- 
Nacho’s met BBQ pulled chicken en cheddarkaas          €7,- 
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, spekjes, pijnboompitten en oude kaas      €10,- 
Beef tataki licht gebrand met Oosterse garnituren           €10,- 
Tartaar van zalm met picalilly mayonaise           €9,- 
Tataki van tonijn met crunch van wasabinootjes en wasabimayonaise       €11,- 
Charcuterie diverse hamsoorten geserveerd met passend garnituur       €8,- 
Tarte tartin met compote van Hoeksche pompoen en crumble van kokos en kerrie     €8,- 
Salade geitenkaas met noten, honing en balsamico         €8,- 
Salade huisgerookte zalm met zoetzuur van venkel         €8,- 
Koolsalade               €3,50 
Groene salade met komkommer, tomaat, mais, rode ui en zuren        €3,50 
 
Wij adviseren als u losse gerechten wilt bestellen ca. 3 gerechten per persoon te bestellen. 
Voor €32,50 per persoon is het mogelijk om een shared dining verrassing menu samen te laten stellen door de koks, een variatie van 14 
gerechtjes bestaande uit vis, vlees, vegetarisch en dessert. 
Wij zijn geopend van donderdag tot en met zondag voor take away vanaf 17:00. 
Wij bezorgen vanaf €50,00 gratis bij u thuis in de Hoeksche Waard en Barendrecht. 
 
Bestellen kan via : 
 
WhatsApp : 0651201605   Telefoon : 0186-601745   Email : info@landvanwale.nl 
 
 
 
 

mailto:info@landvanwale.nl


Warme gerechten 
Verse friet met Zaanse mayonaise            €3,50 
Crispy chicken met ranch saus            €7,- 
Ragout van eend op zuid amerikaanse wijze          €9,- 
Ribfingers spare ribs zonder bot met honing-mosterd barbecue saus       €12,- 
Brisket sousvide gegaard met bulgogi           €9,- 
Serranoham kroketjes (5stuks) met aioli           €6,50 
Garnalen kroketjes (5stuks) met aioli           €6,50 
Gamba’s in milde knoflook olie            €9,- 
Zalm met groene kruiden hollandaise           €11,- 
Tomaten crèmesoep romige tomatensoep           €5,- 
Orechiette pasta met romige pestosaus           €8,- 
Gyoza gevuld met Hoeksche pompoen, oesterzwammen en Hoeksche quinoa      €9,- 
Risotto van parelgort met bospaddestoelen           €8,- 
Aubergine bereid op Thaise wijze met pompoen, kokos en kerrie        €9,-   
   
 
Wij adviseren als u losse gerechten wilt bestellen ca. 3 gerechten per persoon te bestellen. 
Voor €32,50 per persoon is het mogelijk om een shared dining verrassing menu samen te laten stellen door de koks, een variatie van 14 
gerechtjes bestaande uit vis, vlees, vegetarisch en dessert. 
Wij zijn geopend van donderdag tot en met zondag voor take away vanaf 17:00. 
Wij bezorgen vanaf €50,00 gratis bij u thuis in de Hoeksche Waard en Barendrecht. 
 
Bestellen kan via : 
 
WhatsApp : 0651201605   Telefoon : 0186-601745   Email : info@landvanwale.nl 
 
 
 
 



Maaltijdburgers 
Onze burgers worden geserveerd op een brioche bol en geserveerd met friet en koolsalade. 
 
“Texas” met pulled chicken en gefrituurde uienringen         €19.- 
“Classic” met gebakken ui, bacon en kaas           €18,- 
“Mexican” met jalapeno, cheddarkaas en salsa          €18,- 
“Italian” met huisgedroogde tomaat, rucola, burrata en truffelmayonaise      €18,- 
 
Kinde 
Frikandel met friet, salade, appelmoes, mayonaise en een verrassing       €8,- 
Bitterbal met friet, salade, appelmoes, mayonaise en een verrassing       €8,- 
Gamba met friet, salade, appelmoes, mayonaise en een verrassing       €10,- 
Crispy chicken met friet, salade, appelmoes, mayonaise en een verrassing      €9,- 
 
Dessert 
 
Cheesecake met een crumble van oreokoek           €6,- 
Brownie met salted caramel             €6,- 
Huisgemaakte kokosmakronen met kokossaus          €6.- 
Mokka fudge met een saus van amarene kersen          €6,- 
Proeverij van cookie dough 4 verschillende smaken cookie dough        €7,50 
Grand dessert variatie van diverse dessert (vanaf 2 personen)        €8,50 
Kaasplateau 4 verschillende kazen met passende garnituren              €9,50 
 
Wij adviseren als u losse gerechten wilt bestellen ca. 3 gerechten per persoon te bestellen. 
Voor €32,50 per persoon is het mogelijk om een shared dining verrassing menu samen te laten stellen door de koks, een variatie van 14 
gerechtjes bestaande uit vis, vlees, vegetarisch en dessert. 
Wij zijn geopend van donderdag tot en met zondag voor take away vanaf 17:00. 
Wij bezorgen vanaf €50,00 gratis bij u thuis in de Hoeksche Waard en Barendrecht. 
WhatsApp : 0651201605   Telefoon : 0186-601745   Email : info@landvanwale.nl 



   


