Vlees

• Buikspek met kimchi mayonaise

wijntip: Villa Calicantus Soracuna vino rosso,
		
Corvina, Molinara, Rondinella &
		
Sangiovese, ItaIië

• Rundercarpaccio dungesneden rundvlees,

truffelmayonaise, pijnboompitjes, spekjes,
Hoeksche oude kaas en rucola
wijntip: Villa Calicantus Sollazzo – Frizzante
		
Colfondo, Corvina, Rondinella,
		
Mollinara & Sangiovese, ItaIië
			
• Charcuterie een selectie van gedroogde ham
en worstsoorten
wijntip: Porzelt, Weissburgunder, Duitsland
			
• Gerookte eendenborst geserveerd met
cranberry compote
wijntip: Porzelt, Spätburgunder, Duitsland

A

6,-

A

5,50

A

5,50

A

5,50

Restaurant ’t Land van Wale
& onbeperkt shared dining.
Shared wine & dine is een concept dat door ons verzonnen
is om u kennis te laten maken met de diverse smaken van onze
menukaart, dit in combinatie met de beste wijnen van
Fair Wines in Maasdam.
Bij deze kleine gerechten serveren wij tegen een meerprijs heerlijke
wijnen, die in samenwerking met onze wijnleverancier
zijn geselecteerd.
Kunt u dus niet kiezen?
Dat is vanaf nu geen probleem.
Beleef de smaak van de Hoeksche Waard.
Team ’t Land van Wale wenst u een gezellig en lekker diner toe!

• Portugese kippendijen gesmoord in romige
piri piri saus
wijntip: Nodus, Chardonnay, Spanje

• Arepa Mexicaanse maïs broodje met pulled chicken
wijntip: Masiero Urban, Cabernet Sauvignon &
		
Merlot, ItaIië

• Taco van maïs met zacht gegaard kalfsvlees

wijntip: Macchion dei Lupi Psyche, Cabernet
		
Sauvignon & Sangiovese, Italië

• Krokante kip geserveerd met kimchi mayonaise
wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland

• Ribfingers gestoofd met BBQ saus

wijntip: Kaiken Ultra, Malbec, Argentinie

• Diamanthaas geserveerd met mojo rojo

wijntip: Altanza Crianza, Tempranillo, Spanje

W W W. L A N D VA N WA L E .N L

zongedroogde tomaat en pecorino
wijntip: Masiero Urban, Cabernet
		
Sauvignon & Merlot, ItaIië

4,-

geserveerd met milde cheddar dip
wijntip: Porzelt, Weissburgunder, Duitsland

5,50

• Tartaar van zwaardvis met kreeftenmayonaise

A

A

A

5,50

6,-

5,-

A

5,-

A

3,-

A

6,-

A

4,75

A

5,50

en krokante wonton
wijntip: La Raia Gavi, Cortese, Italië

A

5,50

A

5,50

A

5,50

• Seacuterie huisgemaakte viswaren

wijntip: Jeffrey’s Bay, Sauvignon Blanc,
		
Nieuw Zeeland

• Calamaris met aioli

wijntip: Alberte, Treixadura, Albarinho &
		
Lado, Spanje

• Beignet van bacalao en aardappel

wijntip: Herdade do Portocarro Autocarro 38,
		
Arinto & Galega Dourado, Portugal

A

4,50

A

4,75

A

4,-

A

3,-

A

4,75

A

3,75

4,75

A

4,75

adobe aioli
wijntip: Domaine Paul Cherrier Sancerre,
		
Sauvignon Blanc, Frankrijk

A

7,50

A

5,50

A

3,75

A

5,-

A

4,50

A

5,-

A

3,-

A

3,-

A

3,-

Vegetarisch
• Tomaten-crèmesoep romige tomatensoep
• Uiensoep geserveerd met toast en gruyere

• Halloumi nuggets met chili-framboos

barbecue saus
wijntip: Herdade do Portocarro Autocarro 27,
		
Aragonez, Touriga nacional &
		
Cabernet Sauvignon, Portugal

• Rösti van pompoen met kimchi mayonaise
wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland

• Risotto met groene kruiden, pecorino en een
• Pad thai salade van verse groente, rijstnoedels,
ei en tofu
wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland

• Quinoa-venkel cracker met pompoen

hummus en geitenkaas
wijntip: Fransisco Gomez VID-A Roble,
		
Syrah & Monastrell, Spanje

• Oesterzwam kroketjes geserveerd met
A

5,50

mojo rojo
wijntip: Fransisco Gomez VID-A,
		
Sauvignon Blanc, Spanje

• Aubergine gegrild en gelakt met miso

• Zwaardvis spiesje met salade van geroosterde
kikkererwten en mojo rojo
wijntip: Domaine de la Mueliere Chablis,
		
Chardonnay, Frankrijk

A

• Gefrituurde mosselen geserveerd met

gepocheerd ei
wijntip: La Raia Gavi, Cortese, Italië

• Schelvis met zoete aardappelcrème, dashi

Hollandaise en honing-miso bospaddenstoelen
wijntip: Porzelt, Weissburgunder, Duitsland

4,-

• Gamba bread geserveerd met ras el hanout

tomaat, ui en basilicum
wijntip: Porzelt, Spätburgunder, Duitsland

• Gamba’s al ajillo gepelde gamba’s in milde
knoflookolie
wijntip: Actea, Verdejo, Spanje

wijntip: Alberte, Treixadura, Albarinho &
		
Lado, Spanje

A

• Plaatpizza met bieten crème fraîche, gruyere,

• Zalm op cedar hout gelakt met honing en
sesam
wijntip: Nodus, Chardonnay, Spanje

wijntip: Johannes Zillinger Velue,
		
Gruner Veltliner, Oostenrijk

mayonaise
wijntip: Nodus, Chardonnay, Spanje

• Loempia gevuld met pulled chicken en

A

• Flat iron steak met een romige saus van
bospaddenstoelen
wijntip: Voltumna Zeno, Sangiovese &
		
Pinot Nero, Italië

A

• Italian burger met basilicum crème,

Vis

• Serranoham kroketjes geserveerd met aioli en
ingelegde mosterdzaadjes
wijntip: Fransisco Gomez Roble, Syrah &
		
Monastrell, Spanje

bbq saus, gefrituurde uienringen en rauwkost
wijntip: Masiero Urban, Cabernet
		
Sauvignon & Merlot, ItaIië

4,75

• Corndog kip-jalapeño hotdog in een jasje van
gefrituurd maïsdeeg en mosterd mayonaise
wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland

wortel en honing-miso bospaddenstoelen
wijntip: Verrazzano Chianti Classico
		
Navigatore, Sangiovese, ItaIië

• Zeebaars uit de oven met tomaat en kappertjes
• Gamba kroketjes geserveerd met aioli

• Eendenborst met maple syrup, crème van

A

• Ossenhaaspuntjes met geconfijte ui en

rode wijnsaus
wijntip: Masiero Urban, Cabernet Sauvignon &
		
Merlot, ItaIië

5,50

• BBQ burger met uitgebakken spek, cheddar,

• Beef tataki op Italiaanse wijze met Pecorino,

zongedroogde tomaat en basilicum mayonaise
wijntip: Macchion dei Lupi Odyssea,
		
Ansonica, ItaIië

A

A

7,50

wijntip: Domaine Cantharelle Ete Rose,
		
Cinsault, Syrah & Grenache

• Salade geitenkaas met noten, honing en
balsamico
wijntip: Domaine Paul Cherrier Sancerre,
		
Sauvignon Blanc, Frankrijk

A

7,50

• Salade van geroosterde kikkererwten met
gebakken groente
wijntip: Fransisco Gomez VID-A Roble,
		
Syrah & Monastrell, Spanje
• Champignons gegratineerd met gepofte
knoflookboter
wijntip: Nodus, Chardonnay, Spanje

Bijgerechten & kids
• Verse friet met Zaanse mayonaise
• Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise
• Koolsalade
• Gemengde salade
• Frikandellen

• Huisgemaakte kokosmakroon met Malibu saus
wijntip: Villa Dria, Petit manseng, Frankrijk

• Nacho’s met een topping van oesterzwam
gyros, adobe aioli en cheddarkaas
• Oesterzwam gyros met huisgemaakte taco
en ingelegde rode ui
wijntip: Nodus, Chardonnay, Spanje

Desserts
• Crème brûlée met chocolade en tonka bonen
wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk

A

A

4,75

3,-

• Pannacotta met saus van bosvruchten

wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,
		
Muscat of Alexandria, Spanje

4,75

5,-

A

6,50

A

4,-

Shared dining

• Tiramisu cheesecake met lange vingers,
amaretto en chocolade
wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk

• Sticky brownie met karamel en grof zeezout
A

A

Tijdens shared dining hebben wij ook
chefs specials!
Vraag ernaar bij één van onze
medewerkers

wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,
		
Muscat of Alexandria, Spanje

A

6,50

A

4,-

Dinsdag t/m zondag €39,50 per persoon.
0-12 jaar €17,50 per persoon.
12-16 jaar €27,50 per persoon.
Shared dining is te bestellen vanaf 16:00.
Feestdagen (m.u.v. kerst) €52,50 per persoon.
Kerstavond, 1ste kerstdag en 2de kerstdag €67,50
per persoon.

• Parfait van cranberry met pistache crumble

wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,
		
Muscat of Alexandria, Spanje

A

4,-

A

6,50

A

5,-

A

4,-

Tijdens feestdagen hebben wij exclusieve specials
om deze bijzondere dagen compleet te maken!

• Gepocheerde abrikozen met een crème van
mascarpone, pistache en ammaretti koekjes
wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk

Onbeperkt shared wine? Ook geen probleem!
voor €30,- per persoon kunt u per gang
1 bijpassend wijntje kiezen.

• Trifle van kokos, amarene kers en

brownie fudge
wijntip: Villa Dria, Petit Manseng, Frankrijk

• Soesje gevuld met crème van pompoen

• Bitterballen

wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,
		
Muscat of Alexandria, Spanje

• Kaastengels

• Cheesecake sandwich met een vulling van

yoghurt, aalbes en speculaas
wijntip: Villa Dria, Petit Manseng, Frankrijk

• S’mores met oreo, fudge en marshmallows
wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk

• Kaaswagen wisselend assortiment kazen, neem

een kijkje bij de kaaswagen!
wijntip: wij hebben een divers aanbod van
		
port en sherry passend bij de kazen.
		
LET OP DE PORT EN SHERRY VALLEN
		
BUITEN HET WIJNARRANGEMENT
IJSBOLLEN:

• Vanille
• Tony’s melk chocolade en caramel zeezout
• Cafe el Khatib – Arabica koffie en cardamon
• Mama mango maracuja – passievrucht en mango
• Jasmine orange yuzu – Yuzu, verse sinaasappel
en jasmijn

• Kyoto murasaki – Cassis, kruidnagel en
korianderzaad

•
•

A

5,•
•

• Bavarois van vanille en kaneel met

gestoofde appel
wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,
		
Muscat of Alexandria, Spanje

DE SPELREGELS

A

4,-

A

6,50

2 gerechten per persoon per keer bestellen. (Mocht
dit voor u niet mogelijk zijn in verband met tijd raden
wij u aan om a la carte te bestellen).
Wij houden niet van verspillen van eten, bestel wat u
op kunt, anders brengen wij een meerprijs van € 3,00
in rekening.
De prijzen van het shared dining zijn exclusief drank.
De prijzen die in de kaart vermeld staan zijn niet de
prijzen voor de gerechten, dit is voor het bijpassende
wijntje, de wijntjes die bij het shared wine en dine
concept geschonken worden zijn geen volledige
glazen maar halve glazen van wat normaal
geschonken wordt, dit is voldoende om de
combinatie met het gerecht te proeven.
Zo willen wij u graag de wijn-spijs combinatie laten
ervaren.

Allergieën? geen probleem laat het ons weten!
Lactose
Ei
Gluten
Zaden & Pitten
Noten
Schaal & Schelpdieren
Vis
Varken

