Het Landerhuys bij u thuis
Wij blijven graag voor u koken. Geniet van onze afhaalgerechten.
OPENINGSUREN
Bestellen op voorhand is aangewezen, echter niet noodzakelijk. U mag ook gewoon binnenspringen.

NIEUW:

Vrijdag & zaterdag van 16u30 tot 20u30
Zondag van 11u30 tot 14u00 en 17u00 tot 19u30
Bestellen kan altijd via het bestelformulier op www.landerhuys.be
of via mail: info@landerhuys.be of telefonisch: 011/28 31 00

Het Landerhuys 24/7

Vanaf 24/november
starten wij met
onze foodautomaat.
Smakelijk.

Vul hier uw gegevens in
Naam: 								Tel nr.:
Gewenste dag, datum & uur afhaal:
Prijs
Tomatenroomsoep met balletjes 1L

Aantal

5.00 € ------------

Tapas

31.90 € -----------Tortilla, albondigas, spareribs, Manchego, scampi’s, kipbrochette, olijven,
patatas bravas, serranoham, gegrilde piementos de padron, pinchos de
verduras, wrap gerookte zalm, champignons in knoflook,
ensaladilla rusa, ansjovis.

Vleesgerechten

Warm af te halen

Bij al onze vleesgerechten kan je kiezen tussen puree, frietjes,
gratin, kroketten, landergras, patatas bravas of brood.
Onderstaande gerechten zijn met warme groentjes, champignonsaus of peperroom

Steak
19.80 € ------------Varkenshaasje
18.90 € ------------Gegrilde kipfilet
18.80 € ------------Onderstaande gerechten zijn met een fris slaatje & dressing.
Traag gegaarde spareribs
14.90 € ------------Rundsstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
13.90 € ------------Varkenswangetjes met kriekenbier
16.90 € ------------Koninginnenhapje uit de
keuken van ons moe
13.90 € ------------Rundstong in Madeirasaus
14.10 € ------------Gegratineerd witloof met kaas en ham
12.50 € -------------

Landergras

Landergras kipfilet
Landergras steak
Sauzen, keuze uit:
champignonsaus, pepersaus, chefsaus

17.80 € ------------18.50 € -------------

Prijs

Aantal

Visgerechten

Warm af te halen

Bij al onze visgerechten kan je kiezen tussen puree, frietjes,
gratin, kroketten, landergras, patatas bravas of brood.

Gegratineerd vispannetje
Scampi’s diabolique
Scampi’s lookroom
Scampi’s chef (prei, sjalot, spekjes, room)
Kabeljauw “Royal” op vel gebakken,
prei en witte wijnsaus

Pasta

Lasagna met brood
Vegetarische lasagna met brood
Pasta “Landerhuys”(kip, champignons, spekjes)
Pasta scampi diabolique

19.90 €
19.80 €
19.80 €
19.80 €

-------------------------------------------------

21.50 € ------------12.50 €
12.50 €
16.50 €
20.30 €

-------------------------------------------------

6.00 €
6.00 €
6.00 €
9.00 €

-------------------------------------------------

Kindergerechten

Frietjes, kroketten of landergras inbegrepen
Frikandel
Kipnuggets
Bitterballen
Kip appelmoes

Lekkernijen voor achteraf

Emmertje huisbereide chocomousse
Emmertje huisbereide rijstpap
met verse hoevemelk

6.50 € ------------6.50 € -------------

Voor de dagen nadien - verpakkingen 1kg

Koud af te halen
Rundstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
Koninginnenhapje uit de
keuken van ons moe
Rundstong in Madeirasaus
Varkenswangetjes met kriekenbier

13.00 € ------------12.50 € ------------13.00 € ------------13.50 € -------------

Extra feestmenu en buffetten tijdens uw feestdagen op 24 - 25 - 31 december ‘20 en 1 januari ‘21.
Bestellen op voorhand tijdens de feestdagen is noodzakelijk.

Bestellingen 24 - 25 december dienen uiterlijk binnen te zijn op zondag 20 december voor 18u.
Bestellingen 31 december - 1 januari dienen uiterlijk binnen te zijn op zondag 27 december voor 18u.
Feestmenu
34.90€ ------------r Slaatje “surf & turf” met gegrilde kip en
Schotse gerookte zalm met een toets van limoen
r Crème van jonge prei en parelhoen
r Kabeljauw ‘Royal’ met groene groentjes,
beurre blanc afgewerkt met Dijonmosterd of
Hertenfilet met winterse groentengarnituur
r Mascarpone met rode vruchten en speculoos
Keuze aardappelgerecht:

Aardappelgratin, puree of kroketten.
Alle gerechten worden koud meegegeven.

---------------

Koud buffet klassiek
21.90€ ------------Gegrilde kipfilet, meloen Parmaham,
gerookte zalm, roomeitje, perzik gevuld
met tonijnsalade, scampi’s en zalm belle vue.
Aardappelsalade, zuiderse pasta, koude sauzen,
brood en rauwkostsalades
Koud buffet royal
27.50€ ------------Idem koud buffet klassiek + tomaat garnaal,
rosbief van Belgische witblauw en gerookte heilbot
Koud buffet royal
Idem koud buffet royal + kreeft

Af te halen op:
 24 december van 14u tot 17u
 31 december van 14u tot 17u
 25 december van 10u tot 12u
 1 januari van 10u tot 12u

34.50€ -------------

