
Restaurant ’t Land van Wale
Wenst iedereen een fijne december maand toe en hoopt 

op een beter 2021!
De feestdagen zullen anders zijn dan andere jaren en 

daarom biedt Restaurant ’t Land van Wale een kerstmenu 
aan bij u thuis. U kunt ervoor kiezen om alleen het 

voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht door ons te laten 
verzorgen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een 

compleet menu samen te stellen met onze aangepaste 
menukaart.

De hoofdgerechten dient u enkel nog in de oven op te 
warmen met bijgeleverde omschrijving.

Tevens maken wij gourmetschalen waardoor u zelf niet 
meer in de keuken hoeft te gaan staan om alles te snijden 

en marineren.

Geen zorgen in de keuken? Dat kan dit jaar!
Haal “Shared dining” dit jaar bij u thuis.

Bestel uw feestdagen menu snel en geniet dit jaar van 
Restaurant ’t Land van Wale bij u thuis.

Team ’t Land van Wale

Gourmetschaal ’t Land van Wale

Brood met kruidenboter & aioli

Ui, champignons, paprika & courgette

Ambachtelijke aardappelsalade

Gerookte kip-pesto pastasalade

Hoeksche pannenkoekenmix

Coquilles

Gemarineerde knoflook garnalen

Rumpsteak gemarineerd op Indische wijze

Saté van kippendijen

Langzaam gegaard buikspek

Huisgemaakte slavinken met kippen gehakt, cheddar 

& jalapeño

Kalkoenfilet gemarineerd met cajunkruiden 

 

Prijs per persoon €20,-

Te bestellen vanaf 2 personen

Kerstpakket ’t Land van Wale

Dit kerstpakket hebben wij samengesteld niet alleen 

voor ons zelf maar ook voor onze toeleveranciers, 

de horeca kent barre tijden maar ondanks alles blijven 

wij positief! Wanneer de horeca stil ligt betekend dit 

ook voor onze toeleveranciers dat zij een hele boel 

mislopen, ook om hun een hart onder de riem te 

steken hebben wij dit pakket voor u samengesteld.

Samen met Fair Wines, De Zeeuw vlees en vleeswaren 

& Cucina hebben wij een kerstpakket gemaakt.

Dit pakket bestaat uit heerlijke delicatessen van de 

bovenstaande leveranciers en een cadeaubon van 

€50 euro van ’t Land van Wale.

Deze cadeaubon kunt u inleveren als we heropend 

zijn, zo helpt u ons deze tijden door maar ook onze 

leveranciers!

 

Dit pakket bieden wij u aan voor €85,- Verras uw 

zaken relatie, familie of wie u maar wilt !



Voorgerechten plateau

Tartaar van tonijn gemarineerd op Oosterse wijze

Huis gerookte zalm met mierikswortel roomkaas

Buideltje van pastrami met knolselderij,  

aardappel & appel

Salade van Hoeksche pompoen, geitenkaas, 

veldsla & granaatappel

Tartaar van hert met rode bieten mayonaise en 

schorseneren

Taco met jackfruit en pico de gallo 

 

Prijs per persoon €17,50 

vanaf 2 personen te bestellen

Hoofdgerechten

Zeebaars 1kg 

in zoutkorst en geserveerd met geroosterde 

groente en roseval aardappelen. 

€27,50

“De kalkoen van Jeroen” 2,5-3kg 

geserveerd met geroosterde groente en 

roseval aardappelen. 

€40,-

Porchetta 1,5kg 

een Italiaanse rollade van buikspek met 

geroosterde groente en roseval aardappelen. 

€30,-

De gerechten worden voor gegaard aangeleverd en 

dienen enkel nog nagegaard te worden in de oven met 

de bijgeleverde bereidingswijze. 

Dessert plateau

Pumpkin cheesecake

No bake met speculaas crumble

Cinnamon rolls

Met glazuur van witte chocolade

Tiramisu

Van amarene, bastogne & matcha

Eclair 

Gevuld met een salted caramel mousse 

 

Prijs per persoon €12,50  

Te bestellen vanaf 2 personen


