
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 Heinenoord. 

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! 

W W W . L A N D V A N W A L E . N L

• Brisket van de BBQ geserveerd met een fris   
 groente stoofpotje
 wijntip: Wild Nature Valpolicella Ripasso,  
  Corvina, Rondinella & Molinara, Italië 

• BBQ burger met uitgebakken spek, cheddar, 
 bbq saus, gefrituurde uienringen en rauwkost
 wijntip: Masiero Urban, Cabernet sauvignon    
  & Merlot, ItaIië 

• Smokey brisket burger met mango-chipotle   
 mayonaise
 wijntip: Wild Nature Valpolicella Ripasso,  
  Corvina, Rondinella & Molinara, Italië 

• Loempia gevuld met Mexicaans rundvlees  
 geserveerd met adobe aioli 
 wijntip: Las Ninas, Carmenère, Chili 

• Ceasar chicken burger met krokante kip,  
 Parmezaanse kaas, eiersalade, spek en ansjovis  
 mayonaise
 wijntip: Domaine Cantharelle Ete, Cinsault &   
  Grenache, Frankrijk 

• Bonbon van serranoham gevuld met  
 zongedroogde tomaat en roomkaas 
 wijntip: Villa Calicantus Sollazzo – Frizzante  
  Colfondo, Corvina, Rondinella, Mollinara  
  & Sangiovese, ItaIië 

Vis
• Tartaar van tonijn geserveerd op gebakken  
 rijst met krokante soja boontjes
 wijntip: La Raia Gavi, Cortese, Italië 

• Zalm uit de oven met mosterd-citroensaus  
 en een frisse venkelsalade
 wijntip: Baron de Ley, Viura, Malvasia  
 & Garnacha blanca, Spanje 

• Pincho met gerookte makreel, green shug,  
 ingelegde citroen en zoetzure ui
 wijntip: Tierra de Montana, Verdejo, Spanje 

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

• Calamares met aioli
 wijntip: Wild Nature, Pinot grigio, Italië 

• Tataki van tonijn met matcha, huisgemaakte  
 groene ice tea en gefrituurde avocado
 wijntip: Velue, Gruner veltliner, Oostenrijk 

• Zeewolf met een frisse saus van groene  
 kruiden en kappertjes
 wijntip: Sierra del Mugron, 
 Chardonnay, Spanje  

• Heilbot met een romesco saus en een korst  
 van chorizo 
 wijntip: Baron de Ley, Viura, Malvasia &  
  Garnacha blanca, Spanje 
 
• Fish & Chips op Spaanse wijze 
 wijntip: Porzelt, Weissburgunder, Duitsland 

• Gamba kroketjes geserveerd met aioli 
 wijntip: Fransisco Gomez VID-A,  
  Sauvignon blanc, Spanje 

• Bang Bang Shrimps geserveerd met een  
 pikante mayonaise met koolsalade en een taco 
 wijntip: Anna’s way, Sauvignon blanc,  
  Nieuw-Zeeland 

• Gefrituurde mosselen geserveerd met  
 adobe aioli 
 wijntip: Domaine Paul Cherrier Sancerre,  
  Sauvignon Blanc, Frankrijk 

• Dimsum met een vulling van garnalen en  
 spicy Tomasu
 wijntip: Little Odisseia, Rabigato, Gouveio,  
  Moscatel Galego Branco, Portugal 

Vegetarisch
• Tomaten-crèmesoep romige tomatensoep  
 
• Spicy miso soep met verse groentes, ramen  
 en gepocheerde kwartel ei 

• Shaksuka met spinazie, gepofte paprika,
 linzen, tomaat  en kwartel ei 
 wijntip: Domaine Cantharelle Ete, Cinsault &    
  Grenache, Frankrijk 

• Tataki van gebrande biet met gel van  
 mierikswortel en een crumble van  
 gerookte amandelen  
 wijntip: Verrazzano Chianti Clasico Navigatore,   
  Sangiovese, Italië 

• Mille Fueille met een crème van Cabrales, 
 compote van cranberry en poeder van blauwe bes
 wijntip: Grahams, Six Grapes ruby port, Portugal 

• Pave van Menopper met bieslook crème fraîche 
 wijntip: Masiero Campo da Calcio, Merlot, Italie 
  
• Stravacco Italiaanse romige rauwmelkse  
 kaas in een krokant jasje en huisgemaakte  
 chili-gember ketchup 
 wijntip: Fransisco Gomez VID-A, Sauvignon  
  blanc,  Spanje 

• Bitterballen gemaakt van Hoeksche  
 Quinoa, Hoeksche feta en paddenstoelen 
 wijntip: Porzelt, Spatburgunder, Duitsland 

Vlees
• 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 

• Vitello tonnato met een crumble van  
 Taggiasche olijven
 wijntip: La Raia Gavi, Cortese, Italië 

• Beef tataki op Italiaanse wijze met Pecorino,  
 zongedroogde tomaat en basilicum mayonaise  
 wijntip: Macchion dei Lupi Odyssea, Ansonica,  
  ItaIië 

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

• Babi pangang met huisgemaakte atjar tjampoer 
 wijntip: Wild Nature, Pinot grigio, Italië 

• Ossenhaaspuntjes met	gekonfijte	ui	en	rode	 
 wijnsaus
 wijntip: Masiero Urban, Cabernet sauvignon  
  & Merlot, ItaIië 

• Birria taco met zacht gesmoord rundvlees  
 en een relish van komkommer, paprika, kaas  
 en jalapeño
 biertip: Tureluur, citroengras blond, Nederland 

• Gefrituurde kip geserveerd op Koreaanse wijze 
 wijntip: Porzelt, Weissburgunder, Duitsland 
  
• Corndog kip-jalapeño hotdog in een jasje van   
 gefrituurd maïsdeeg met mosterd mayonaise  
 en BBQ saus 
 wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland

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

• Ribfingers gestoofd met BBQ saus
 wijntip: Kaiken Ultra, Malbec, Argentinie 

• Bavette pinwheel geserveerd met pesto-tomaat  
 salsa    
 wijntip: Descomplicados, Barbera, Chili 

• Flat iron steak met	truffelboter
 wijntip: Porzelt, Spätburgunder, Duitsland 

• Buikspek met chutney van tomaten en paprika
 wijntip: Herdado do Portocarro Autocarro 27,  
  Aragonez & Touriga nacional, Portugal
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DE SPELREGELS
• 2 gerechten per persoon per keer 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
 Vegan

• Aubergine kroketjes met dragon aioli
 wijntip: Pezoules, Assyrtiko &  
  Sauvignon blanc, Griekenland 

• Baiganee aubergine fritters met korst van  
 kikkererwten en specerijen
 wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland 

• Pancake van zoete aardappel met  
 guacamole en  krokante kikkererwten
 wijntip: Bellaria Greco di Tufo, Greco, Italië  

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

• Nacho’s met een topping van adobe aioli en  
 cheddarkaas

• Springroll gevuld met groene asperge,  
 enoki en smokey jackfruit geserveerd met  
 spicy Tomasu
 wijntip: Wild Nature Prosecco DOC  
  Spumante-Brut, Glera, Italië

• Ricecake met guacamole en Mexicaanse  
 salsa van mais, tomaat en paprika
 wijntip: Franzen, Riesling, Duitsland 

• Eryngii kruidenzwam gegratineerd met  
 zongedroogde tomaten ricotta
 wijntip: Voltumna Zeno, Sangiovese  
  & Pinot nero, Italie 

Bijgerechten & kids
• Verse friet met Zaanse mayonaise

• Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise

• Parmesan fries 

• Patatas bravas
 
• Koolsalade

• Gemengde salade 

• Frikandellen 

• Bitterballen 

• Kaastengels

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

• Crème brûlée met yuzu en kersen
 wijntip: Villa Dria, Petit manseng, Frankrijk 

• Pannacotta met saus van bosvruchten  
 wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,  
 Muscat of Alexandria, Spanje 

• Eton mess met pure chocolade, hazelnoot,  
 merengue en aardbeien
 wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk 

• Rocky Road Blondie met witte 
 chocolade, marshmallows, koekjes  
 en hazelnoot  
 wijntip: ABK6, Ugni Blanc, Frankrijk
 
• Parfait met kiwi en Griekse yoghurt  
 wijntip: Villa Dria, Petit manseng, Frankrijk 

• Mango Lychee Float met biscuit, verse mango  
 en een luchtige mousse
 wijntip: Villa Dria, Petit manseng, Frankrijk 

• Spongecake van pistache met een cremeux  
 van frambozen en witte chocolade tuilles
 wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,  
  Muscat of Alexandria, Spanje 

• Tartelette met Zwitserse room, Hoeksche
 aardbeien, merengue en pure chocolade
 wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,  
  Muscat of Alexandria, Spanje 

• Lemon & Blueberry cake met blauwe bessen  
 en citroen
 wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,  
  Muscat of Alexandria, Spanje

• Jamaican pudding van zoete aardappel met  
 kaneel
 wijntip: Fransisco Gomez Licor de Serrata,  
  Muscat of Alexandria, Spanje 

• Baklava met pistache noten, oranjebloesem  
 en rozenwater
 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 kazen
 LET OP DE PORT EN SHERRY VALLEN BUITEN  
 HET WIJNARRANGEMENT

IJSBOLLEN :
• Vanille
• Tony’s melk chocolade & caramel zeezout
• Framboos & dragon
• Mango & Papaya
• Manderijn & Basilicum

Shared dining

Dinsdag t/m zondag €43,50 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) €57,50 per persoon. 
Kerstavond, 1ste kerstdag en 2de kerstdag €72,50 

per persoon.

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

Onbeperkt shared wine? Ook geen probleem! 
voor €30,- per persoon kunt u per gang 

1 bijpassend wijntje kiezen.

Tijdens shared dining hebben wij ook 
chefs specials! 

Vraag ernaar bij één van onze  
medewerkers 
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