
34,50€
70 cl.

een origineel cadeau?
HIER TE KOOP

original Landerhuys 
Kampweg gin

Ontbijt Royal
 

Reservatie gewenst
Vanaf 8u30 tot 11u30

€23.70 volwassenen - €11.50 kids

FOODAUTOMAAT
Het Landerhuys 24/7

Altijd zin in 
Het Landerhuys.
Ontdek onze 

foodautomaat.
Smakelijk.

Aspergeroomsoep €6.80
Slaatje van asperges “ surf & turf” met limoendressing €24.60

Asperges met kort gebakken zalm, kruiden - citrus aroma €28.90
Dunne lende van kalf op de grill, asperges, 
marchand de vin saus €28.90

Medaglioni met opgebakken asperges en gambastaarten €28.60
Asperges Vlaamse wijze Voorgerecht  €14.90 | Hoofdgerecht  € 21.90

Onze aspergesuggesties

creatieve koppen in Het Landerhuys

elke 

zondag

a fine taste



Geachte gast, 

Zaakvoerder Johan Geenen en 
wijnhuis Christiaens kozen samen 
voor een compacte kaart met 
de meest actuele wijnen. 
Door de hoge rotatie bieden wij u 
deze wijnen in de allerbeste conditie. 
Bij specifieke nieuwe aankopen volgen 
suggesties en kunt u de hedendaagse 
markt mee op de voet volgen.

Heeft u vragen of opmerkingen, 
wij communiceren graag met u.
Vraag een envelopje aan de kelner 
en wij behandelen uw vraag met de 
grootste zorg en geven u feedback bij 
een volgend bezoek of per mail.

Wijnselectie bewerkt door Johan Masco 
Wijnhuis Christiaens - 0477/17.87.72

A fine wine
Witte Wijnen

 Colpasso Grillo Sicilia Italië
	 glas	€5.50	|	fles	€27.50
 

Typisch Siciliaanse Grillo met een prominent, fris en bloemig boeket in de neus. 
In de mond zijn er enkele heerlijke citrus- en tropische fruitsmaken, 

met verfrissende zuren die de wijn lekker veel pit geven

Langa	Pi	White	Garnacha	Aragon	Spanje	|	fles	€	34.20
In het glas een citroengele kleur. Aroma’s van wit fruit zoals meloen, perzik en appel en 

met toetsen van honing en boter, ondersteund door kruidigheid. In de mond
 fris en clean door de mooie aciditeit, daarna vet en vlezig. Zeer lange afdronk. 

Een wijn met body en balans. 100% Garnacha Blanca. Wijngaarden van 60 jaar oud.

Bourgogne	‘Terres	de	Pierres’	Verget		fles	|	€39.60
Typische Bourgogne met een neus van peer en perzik en ook wat toast van het hout. 

De smaak is rijk en mineraal met frisse zuren.

Sancerre	Silex	Reverdy-Ducroux		fles	|	€41.80
Bijna wit van kleur. De typische Sauvignon neus uit de Loire.  Aroma’s van citrus, grapefruit en mineraliteit. 

In de mond mooi droog en expressief, vol en mineraal, kenmerkend voor Sancerre! 
Maar ook veursteen ‘Silex’ is prominent aanwezig.

Rosé Wijn
Provence	rosé	‘Cuvée	Bargemone’	|	fles	€27.50

Cuvée Bargemone heeft een aangenaam fruitig aroma van citrus en exotisch fruit. 
Smaken van kers, framboos en provençaalse kruiden en een pepertje.

 Een echte Provence rosé! Sappig en smaakvol met een mooie mineraliteit en frisse zuren.

Rode Wijnen
 Vetrere Livruni Primitivo Puglia   

glas	€5.50	|	fles	€27.50

Mooi donker en robijnrood met purperen tinten en een intens bouquet van zwarte bes. 
Tikje zoet met verfijnde en zacht gepolijste tannines in de afdronk.

Cotes	du	Rhône	Villages	domaine	Le	Clos	des	Lumières	|	fles	€32.60
Paars-rode kleur in het glas. Sappig mondgevoel met strakke tannines 

en intense neus van rokerige cassis. Kruidige afdronk met een vleugje zoethout.

Nudo	Sangiovese-Syrah	Maremma	Toscane	|	fles	€39.20
Nudo Rosso is een levendige blend van sangiovese en syrah boordevol sappig fruit en evenwichtige zuren. 

Het bouquet doet denken aan kers, wilde bes en pruim en met een tongstrelende finale.

Rioja	Reserva	Bodegas	Vivanco	Tempranillo	|	fles	€41.90
Verfijnde en complexe Rioja!  Volrode kleur, verfijnde geur van rijp fruit, 

gedoseerd eikenhout en een lichte kruidigheid. 
De smaak is vol, rond en evenwichtig. 

Niet enkel door ‘wine critics’ zeer hoog aangeschreven, ook door ons! 
En met nog flink wat bijkomend bewaarpotentieel.
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NIEUW: 
Het	Landerhuys	24/7
Altijd zin in Het 
Landerhuys.

Ontdek onze 
foodautomaat.

Smakelijk.

Lamsfilet met persillade en marchand de vins-sausje €29.90
Gepaneerd kabeljauwhaasje met een fris slaatje 

en huisbereide tartaar    

€26.90
Zalmfilet met spinazie, limoen afgewerkt 
met een sausje van scampi’s      

€27.40
Slaatje ‘Oscar’ met kip, spek en ajuinkrokant 

€21.90

Onze suggesties

creatieve koppen in 

Het Landerhuys

elke 

zondag


