Het Landerhuys
Ons aanbod voor de hele maand december.
Geniet bij u thuis van het Landerhuys.

Het Landerhuys

Kerst

afhaal
kerst
en nieuw

16 t.e.m.
20 dec

Wij wensen u
-koud af te halenfijne feestdagen
en
in Lanaken
een schitterend 2022. 24 december van 14u tot 18u
25 december van 10u tot 13u
31 december van 14u tot 18u

Koopzondagen
11 & 18 december

Kerst op het Kerkplein
16 t.e.m. 20 december

Kersttheater

HetXmas-run
Landerhuys
17 december

afhaalkaart
18 december

Meer info op www.lanaken.be/kerst
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LanakenKerst2016.indd 1

-warm af te halen-

28-10-2016 9:35:29

28-10-2016 9:31:17

Elke donderdag, vrijdag,
zaterdag & zondag
van 12u00 tot 20u00

Kerst

voor de gerechten van de
afhaalkaart kunt u ook
24 en 31
indecember
Lanaken
van 18u tot 20u30

16 t.e.m.
20 dec

bij ons terecht
-warm af te halen-

Koopzondagen
11 & 18 december

Kampweg 65 | 3582 Stal-Koersel
Kerst op het Kerkplein
t.e.m. 20 december
Tel. 011/28 31 00 | e-mail: info@landerhuys.be |16www.landerhuys.be
check onze socials

Kersttheater
17 december

Xmas-run
18 december

Het Landerhuys afhalen
OPENINGSUREN

Graag op voorhand bestellen. Afhalen kan:
elke donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 12u tot 20u. (warm af te halen)
en op 24 en 31 december van 18u tot 20u30 (warm af te halen)
Bestellen kan via het bestelformulier, deze kan je terug vinden
door de link aan te klikken op facebook of op onze website.
Bestellingen kunnen ook doorgegeven worden via mail:
info@landerhuys.be of telefonisch op 011/28 31 00

Het Landerhuys 24/7
U kan altijd bij
onze foodautomaat
terecht.
Smakelijk.

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

Aantal

€5.00 ----------

Tapas
€34.50 ---------Gemakkelijk en lekker!
Tortilla, albondigas, spareribs, Manchego, scampi’s,
kipbrochette, olijven, patatas bravas, serranoham,
gegrilde piementos de padron, pinchos de verduras,
Spaans worstenbroodje, champignons in knoflook,
ensaladilla rusa, ansjovis.
Wij verpakken onze tapas zodat je dit zonder
meerwerk rechtstreeks kan opwarmen in de oven,
koude tapas kan zo op tafel.
1 tapas: 2 personen volwaardige maaltijd of
4 personen hapje/voorgerechtje
Visgerechten

Warm af te halen

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

Gegratineerd vispannetje
€21.30 ---------Kabeljauwhaasje Royal met jonge gesmoorde prei
en Chardonnay-sausje
€23.70 ---------Scampi’s diabolique
€19.80 ---------€19.80 ---------Scampi’s lookroom
Scampi’s chef (prei, sjalot, spekjes, room)
€19.80 ---------Wilde scampi’s op de grill - tartaar €22.50 ----------

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

Traag gegaarde spareribs
€16.90
Rundstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
€13.90
Varkenswangetjes met Kriekenbier €16.90
Koninginnenhapje uit de keuken
van ons moe
€13.90
€19.20
Mixed grill
Steak
€21.30
€28.50
Filet pur op de grill
Gegrilde kipfilet
€18.90
Varkenshaasje
€18.90

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

Pasta

Lasagna
Vegetarische lasagna
Vegetarische pasta
Pasta Landerhuys (kip, champignons, spek)
Pasta van de chef (scampi, kip, pesto)

Prijs

Aantal

€13.50
€13.50
€13.90
€16.50
€19.80

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

Salades

Verfijnd slaatje met gerookte zalm
en garnaaltjes
Caesersalade

Landergras

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

€21.20 ---------€19.20 ----------

€17.80 ---------€18.50 ----------

Kindergerechten

Frietjes, kroketten of landergras inbegrepen
€7.00
Frikandel
Kipnuggets
€7.00
Bitterballen
€7.00
Kip appelmoes
€10.00
€9.00
Balletjes in tomatensaus

Lekkernijen voor achteraf

Emmertje huisbereide chocomousse
Emmertje huisbereide rijstpap
met verse hoevemelk
Emmertje tiramisu

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

€6.80 ---------€6.80 ---------€8.20 ----------

Voor de dagen nadien - verpakkingen 1kg

Koud af te halen
Rundstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
€13.50
Koninginnenhapje uit de
keuken van ons moe
€13.00
Rundstong in Madeirasaus
€13.50
Varkenswangetjes met kriekenbier
€14.80

-------------------------------------
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Het Landerhuys
Afhaal kerst & nieuwjaar (koud af te halen)
24, 25 en 31 december 2021

Kampweg 65 | 3582 Stal-Koersel
Tel. 011/28 31 00 | e-mail: info@landerhuys.be | www.landerhuys.be

Tapas €32.90
Gemakkelijk en lekker
Tortilla, albondigas, spareribs, Manchego, scampi’s,
kipbrochette, olijven, patatas bravas, serranoham,
gegrilde piementos de padron, pinchos de verduras,
Spaans worstenbroodje, champignons in knoflook,
ensaladilla rusa, ansjovis.
Wij verpakken onze tapas zodat je dit zonder
meerwerk rechtstreeks kan opwarmen in de oven,
koude tapas kan zo op tafel.
1 tapas: 2 personen volwaardige maaltijd of
4 personen hapje/voorgerechtje

Voor de kids
keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Lasagne
Koninginnenhapje
Kipfilet met appelmoes
Gehaktballetjes met tomatensaus

Retro menu €31.50
Zalmcocktail
*
Waterskerssoep met krokante spekjes
*
Gevulde filet van Bresse kip met jagersaus en winters krokant
OF
Zeewolfhaasje met gesmoorde prei en Chardonnay-saus
keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
*
Black & white (chocomousse)
Culinaire menu €39.90
Scampi’s met fijne groentjes en lichte curry
*
Crème van butternut met chips van serrano
*
Filet van hert met Calvadossaus en feestgarnituur
OF
Gegrilde zalm met gebraiseerd witloof
en een zacht mosterdsausje
keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
*
Chutney van blauwe bessen,
chocolade en ganache van witte chocolade met bisquit
Kidsmenu €16.50
Tomatenroomsoep met balletjes
*
Kipfilet met appelmoes met puree
*
Chocomousse
Voorgerechten
Zalmcocktail zoals vroeger
Scampi’s lookroom
Scampi’s van de chef (spek, prei)
Scampi’s diabolique
Scampi’s met fijne groentjes
Soep 1 liter
Tomatenroomsoep met balletjes
Waterkerssoep met krokante spekjes
Velouté van butternut met chips van serrano

Visgerechten
keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Gegrilde zalm met gebraiseerd witloof
en een zacht mosterdsausje
Zeewolfhaasje met gesmoorde prei
en Chardonnay-saus
Gegratineerd vispannetje
Vleesgerechten
keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Varkenswangetjes met kriekenbier
Rundstong in Madeirasaus
Filet van hert met Calvadossaus en feestgarnituur
Gevulde filet van Bresse kip met jagersaus
en winters krokant
Stoofpotje van hert met speculoos

€5.50
€6.50
€6.50

€22.70
€20.90
€21.90

€18.40
€15.20
€23.40
€17.80
€18.50

Koud buffet “surf & turf ”
€23.90
w Gegrilde kipfilet, meloen Parma, gerookte Schotse zalm, 			
roomeitje, perzik gevuld met tonijnsla, scampi’s,
rosbief, zalm belle-vue
w Aardappelsalade, zuiderse pasta, koude sauzen,
brood, rauwkostsalades
Koud buffet “Royal”
€28.50
w Zalm belle vue, tomaat-garnaal, gegrilde kipfilet, rosbief, 			
gerookte Schotse zalm, gerookte forel, scampi’s,
meloen Parma, roomeitje, perzik gevuld met tonijnsla,
mousse van lotte en prei
w Aardappelsalade, zuiderse pasta, koude sauzen,
brood, rauwkostsalades
Nagerechten
Black & white (chocomousse)
Chutney van blauwe bessen, chocolade
en ganache van witte chocolade met biscuit
Emmertje huisbereide chocomousse
Emmertje huisbereide rijstpap met verse hoevemelk
Emmertje huisbereide tiramisu

€12.80
€13.70
€13.70
€13.70
€13.70

€10.00
€11.00
€11.00
€9.50

Voor de dagen nadien - verpakkingen 1kg
Rundstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
Koninginnenhapje uit de keuken van ons moe
Rundstong in Madeirasaus
Varkenswangetjes met kriekenbier
Stoofpotje van hert met speculoos

€4.20
€4.80
€6.80
€6.80
€8.20

€13.50
€13.00
€13.50
€14.20
€16.50

BESTELLEN KAN:
via het bestelformulier op www.landerhuys.be
of via mail: info@landerhuys.be
of telefonisch: 011-28 31 00

Het Landerhuys
In te vullen voor afhaling gerechten
Vul hier uw gegevens in
Naam:
Adres:
Tel nr.:						E-mail:		
Aantal
Tapas

-----------

Retro menu

-----------

Culinaire menu

-----------

Kidsmenu

-----------

Voorgerechten
Zalmcocktail zoals vroeger
Scampi’s lookroom
Scampi’s van de chef (spek, prei)
Scampi’s diabolique
Scampi’s met fijne groentjes

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

Soep 1 liter
Tomatenroomsoep met balletjes
Waterkerssoep met krokante spekjes
Velouté van butternut met chips van serrano
Voor de kids
Keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Lasagna
Koninginnenhapje
Kipfilet met appelmoes
Gehaktballetjes met tomatensaus
Visgerechten
Keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Gegrilde zalm met gebraiseerd witloof
en een zacht mosterdsausje
Zeewolfhaasje met gesmoorde prei
en Chardonnay-saus
Gegratineerd vispannetje

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

Aantal
Vleesgerechten
Keuze uit aardappelgratin, puree of kroketten
Varkenswangetjes met kriekenbier
Rundstong in Madeirasaus
Filet van hert met Calvadossaus en feestgarnituur
Gevulde filet van Bresse kip met jagersaus
en winters krokant
Stoofpotje van hert met speculoos

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

Koud buffet “surf & turf ”

-----------

Koud buffet “Royal”

-----------

Nagerechten
Black & white (chocomousse)
Chutney van blauwe bessen, chocolade
en ganache van witte chocolade met biscuit
Emmertje huisbereide chocomousse
Emmertje huisbereide rijstpap
met verse hoevemelk
Emmertje huisbereide tiramisu
Voor de dagen nadien – verpakkingen 1 kg
Rundstoofvlees van Belgisch witblauw
met trappistenbier
Koninginnenhapje uit de keuken van ons moe
Rundstong in Madeirasaus
Varkenswangetjes met kriekenbier
Stoofpotje van hert met speculoos

-----------

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

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

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

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

Een leuk cadeau nodig
Vraag naar onze
original Landerhuys
Kampweg gin

Bestellingen voor 24 & 25 december dienen uiterlijk binnen te zijn op zondag 19 december voor 22u
Bestellingen voor 31 december dienen uiterlijk binnen te zijn op zondag 26 december om 22u

 24 december van 14u tot 18u 			
 25 december van 10u tot 13u

 31 december van 14u tot 18u

0€
34,05cl.
7

