Het

Landerhuys
grand café

NIEUW:

Het Landerhuys 24/7

Altijd zin in Het
Landerhuys.
Ontdek onze
foodautomaat.
Smakelijk.

vraag naar onze kadobon
Openingsuren Grand Café:
do, vr, za van 11.30 tot 23.00 - zondag van 08.30 tot 23.00
Onze keuken is open van 11.30 tot 21.00 uur
maandag - dinsdag & woensdag gesloten

Suggesties
Pasta vongole

€25.90

Kalfsentrecote met een
zuiderse ratatouille en demi-glace

€28.80

Tomaat crevette in alle eenvoud

€27.90

Citroen & gember
Mojito limo
Orange
Pink Lady

(35cl)
(35cl)
(35cl)
(35cl)

3,80€
3,80€
3,80€
3,80€

Onze 100 % huisbereide limonade is (h)eerlijk
en biologisch. De ingrediënten: vers geperst
sap, zuiver mineraalwater en een beetje
biologische rietsuiker.

Bieren van de ton

Frisdranken

Cristal Alken		
Grimbergen Blond 		
Grimbergen Dubbel		
Hapkin		

€2.60
€3.80
€3.80
€3.90

Bieren van de fles
Duvel		€3.90
Cornet 		
€3.90
Karmeliet		€3.90
La Chouffe		
€3.40
Maes
0,0%
€2.60
Kriek Lambic 		
€2.80
St. Bernardus
8%
€3.90
Omer		€3.90

100% Streekbieren
Koolputter goud
Koolputter zwart
Remise dubbel
Remise Tripel
De Soldaat

9.1%
10%
7%
8.5%
9%

€3.80
€3.80
€3.80
€3.80
€3.80

Belgische trappistenbieren
Achel Blond

8%

€4.10

Chimay Tripel

8%

€4.00

Chimay Blauw

9%

€4.20

Rochefort 8

9.2%

€4.20

Westmalle Tripel

9.5%

€4.00

Orval

6.2%

€4.20

7%

€4.00

(Blond, zoet-moutig en florale toetsen, van de Saaz-hop)
(Blond, fruitig, muskaat- of rozijnachtige toets)
(Donker, vrij droog, met een vleugje caramel)
(Donker, uitgesproken zacht aroma
van gebrande mout en caramel)

(Blond, een bittere toets, gedragen door het fruitaroma,
heel veel finesse en elegantie)
(Amberkleurig, kruidig aroma met hopbittere toetsen
en een klein zuurtje)

Westmalle dubbel

Spa reine		
Spa bruis		
Bru bruis/plat 0.5 L 		
Bru bruis/plat 1 L 		
Pepsi		
Pepsi Max		
Mirinda 		
7Up		
Lipton Ice tea Sparkling 		
Lipton Ice tea Sparkling Zero 		
Lipton Ice tea Green 		
Tönissteiner Orange		
Tönissteiner Citroen		
Tönissteiner Naranja		
Tönissteiner Vruchtenkorf		
Schweppes Indian Tonic		
Schweppes Agrum		
Gini 		

€2.60
€2.60
€4.80
€7.80
€2.60
€2.60
€2.60
€2.60
€2.60
€2.60
€2.60
€2.80
€2.80
€2.80
€2.80
€2.70
€2.70
€2.70

Warme dranken
Om u de beste kwaliteit te garanderen, wordt onze koffie
traditioneel bereid op een exclusief en handgemaakt		
La Marzocco espressomachine.			

Espresso		
€2.60
Rombouts Royal, mengeling van de beste
Braziliaanse en Midden-Amerikaanse arabica’s.
Décafiné		
€2.60
Mokkatasje		€2.60
Koffie verkeerd		
€2.70
Latte Macchiato		
€3.00
Latte speculaas		
€3.20
Latte caramel		
€3.20
Latte hazelnoot		
€3.20
Italiaanse Cappuccino		
€2.80
Hasselt Kafe		
€4.10
Koffie van ’t huis (Frangelico)		
€4.10
Kippekoffie (advokaat en slagroom)		
€4.00
Irish Coffee (Whisky)		
€7.40
Italian Coffee (Amaretto)		
€7.40
French coffee (Cognac)		
€7.50
Paris Coffee (Grand Marnier)		
€7.40
Thee (vraag naar onze diverse soorten) €2.60
Kannetje verse muntthee		
€4.70
Warme choco		
€2.50

it’s always

Ontbijt Royal
Ontbijtbuffet op
13 juni, 4 juli, 1 augustus
vanaf zondag 12 september
terug wekelijks op zondag.

Reservatie gewenst

Vanaf 8u30 tot 11u30
€23.70 volwassenen - €11.50 kids

e
e
f
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time
Koffie compleet €9.00

Aperitieven
Aperitief ‘Landerhuys’
Crodino (alcoholvrij)
Martini wit / rood / Fiero
Campari		
Porto wit / rood		
Kirr		
Pineau des Charentes
Sherry dry		
Safari		
Passoa		
Aperol Spritz		

Drinks
€7.10
€5.40
€5.20
€5.40
€5.20
€5.70
€5.40
€5.40
€5.70
€5.70
€7.10

Verse vruchtensappen
Sinaasappelsap		

€5.10

Vruchtensappen
Looza Sinaasappel			€2.70
Looza Pompelmoes			€2.70
Looza Appel			€2.70
Looza Appel-kers			€2.70

Kampweg Gin - Fever Tree tonic
€12.60
Premium dry gin, exclusief gebrouwen
voor Het Landerhuys.
Hier verkrijbaar in flessen van 70 cl.
Bacardi Rum		
€6.50
Don Papa 7 years Rum
€7.50
Don Papa Rum is amber van kleur, met een
lichte, fruitige neus en een zachte, delicate smaak.
Aroma’s van vanille, honing en gekonfijt fruit.
Aangenaam lange en complexe afdronk.
Bumbu Craft Rum
€7.50
Uitgesproken aroma van zoete banaan
en rijpe mango’s.
Vodka		
€6.50
Grand Marnier		
€6.50
Cointreau		
€6.50
Sambuca		
€6.50
Huisbereide limoncello
€5.80
Amaretto		
€6.50
Baileys		
€6.50
Ricard		
€6.00
Mojito		
€7.60
Strawberry mojito
€8.20

Huiswijnen
Cava
Cava Pere Ventura glas rosé
Cava Pere Ventura rosé 75cl
Cava Pere Ventura glas
Cava Pere Ventura 75 cl

€6.50
€28.00
€6.50
€28.00

Champagne
Veuve Clicquot Brut
Piper Heidsieck demi-sec
Claude Baron Brut		
Claude Baron perle rosé

€65.00
€51.00
€38.00
€41.00

Cognac
Bisquit		
Courvoisier V.S.		
Remy Martin V.S.O.P
Calvados		

€7.70
€9.00
€10.20
€7.10

Whiskey
William Lawson’s Blended
Jack Daniels Tennessee Whiskey
Jameson Irish Whisky

€6.20
€7.50
€7.20

WIT
Fontarèche Chardonnay (droog)
Herkomst: Languedoc-Roussillon		
Druiven: 100% Chardonnay		
Droog doch subtiele fruitige toetsen, typisch
Chardonnay. Deze zeer geslaagde oogst
bereikt het niveau van de witte Màconwijnen
in de Bourgogne.		
Glas:		
€4.20
Karaf:		
€14.40
Fles:		
€20.10
Chateau la Croix du Duc (zoet)
Herkomst: Côtes de Bergerac
Druiven: 70% Sémillon, 30% Muscadelle
Verfijnd en fruitig, zeer soepel te degusteren.
Mooie heldere lichtgele kleur.
Glas:		
€4.20
Karaf:		
€14.40
Fles:		
€20.10
ROOD
Postales Cabernet Sauvignon
Herkomst: Argentinië
Druiven: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Malbec
De neus heeft zeer geprononceerde aroma’s
van rijp fruit en kruiden.
Glas:		
€4.20
Karaf:		
€14.40
Fles:		
€20.10

ROSE
Méliac
Herkomst: Pays d’Oc
Druiven: Syrah, Cinsault		
Aroma’s van klein rood fruit en een portie kruidigheid.
Droog en fruitig in de mond.		
Glas:
€4.20
Karaf:
€14.40
Fles:
€20.10

Onze uitgebreide wijnkaart
vindt u op de laatste pagina.

Knabbel & babbel

Pasta’s

Tapas van de chef		 €34.50
(diverse originele tapas voor meerdere personen)
Portie bitterballen		 €7.50
Huisbereide calamares fritti met tartaar €9.50
Lookbroodjes (6)		 €7.50
Bruschetta van de chef (6)		 €9.00
(pesto, mozzarella, tomatenblokjes)

Onderstaande gerechten worden geserveerd met
verse pasta naar keuze: penne of linguine.
		

Croques
Croque monsieur
Croque madame
Croque Hawaii
Croque videe
Croque champignon natuur
Croque champignonroom
Croque bolognaise

Enkel
€8.50
€9.20
€9.20
€10.50
€11.00
€11.20
€9.70

Dubbel
€12.00
€13.40
€13.40
€14.00
€14.50
€14.70
€13.20

Pasta ‘Landerhuys’		 €19.50
(kipreepjes, champignons en spekjes)
Vegetarische pasta		 €18.70
(pesto, feta, courgette, pijnboompitjes, lente-ui)
Pasta van de chef		 €20.60
(kipreepjes, scampi’s en rode pesto)
Pasta scampi lookroom		 €23.50
Pasta scampi diabolique		 €23.50
Spaghetti		 €12.50
Huisbereide lasagne		 €15.50
Huisbereide vegetarische lasagne		 €15.50

Wok-tijd

Onderstaande gerechten worden geserveerd met linguine.
		

Toasts
Enkel
Toast cannibal
€10.50
Toast gerookte zalm & Boursin €12.80
Toast champignon natuur
€9.60
Toast champignonroom
€9.80

Dubbel
€12.50
€14.20
€11.40
€11.80

Salades
Slaatje ‘Royal’		 €21.60
(gerookte zalm, scampi’s en spekjes)
Slaatje ‘Landerhuys’		 €21.50
(scampi’s, feta en calamares)
Haspengouws slaatje 		 €20.00
(geitenkaas, appel, spek, Luikse siroop)
Caesarsalade		€20.90
Fruitig slaatje met krokante kip		 €20.50
Slaatje ‘Italiano’		 €21.50
(Parmaham, mozzarella, scampi’s)
Slaatje caprese		 €16.80
(tomaat, mozzarella, basilicum)
Griekse salade met quinoakroketjes		 €15.60

Veggies

Kipreepjes met knapperige groenten		
Samenspel van kip & scampi’s
in licht pikante wok		
Alles uit den hof (vegetarisch)		
Gewokte scampi’s met
marktverse groentjes		

€21.10
€22.30
€19.90
€23.90

Voor de kleintjes
Frikandel		 €8.20
Huisbereide kippenballetjes
in tomatensaus		 €9.50
Bitterballen		€8.20
Kipnuggets		 €8.40
Kipfilet met appelmoes		 €11.50
Videe		€9.50
Aardappelgerechten inbegrepen in de prijs:
frieten, puree, landergras of kroketjes.

Soepen
Dagsoep
		 €5.50
Tomatenroomsoep met balletjes
€5.50

Voorgerechten

Carpaccio van ossenhaas
in alle eenvoud		 €15.70
Huisbereide garnaalkroketten
met een remouladesaus		 €16.50
Huisbereide kaaskroketten		 €13.80
Duo van kaas & garnaalkroketten		 €15.50
Scampi’s lookboter		 €14.90
Scampi’s lookroom		 €14.90
Scampi’s diabolique		 €14.90
Scampi’s chef		 €14.90
Tapas van de chef		 €34.50
(diverse originele tapas voor meerdere personen)
Kikkerbilletjes met knoflook		 €14.50
       
		
Toast champignon natuur		 €9.60
Toast champignonroom		 €9.80
Huisbereide kaaskroket		 €13.80
Vegetarische pasta		 €18.70
(pesto, feta, courgette, pijnboompitjes, lente-ui)
Huisbereide vegetarische lasagne		 €15.50
Wok ‘alles uit den hof’		 €19.90
Slaatje caprese		 €16.80
(tomaat, mozzarella, basilicum)
Griekse salade met quinoakroketjes		 €15.60
                                                       
                                                     

Vrijdag = visdag

Vismenu €17.00



Visschotel €14.00

Scampi’s

Landergras

Scampi’s look			€23.50
Scampi’s lookroom			€23.50
Scampi’s van de chef			€23.50
(spek, prei, sjalot)
Wilde scampi’s op de grill met
huisbereide tartaar en fris slaatje
		€23.90
Scampi’s ‘Diabolique’			€23.50

Steak
Kipfilet
Filet pur
Standaardsaus bij deze gerechten is
een licht pikante saus.
Alle andere sauzen zijn ook verkrijgbaar
en inbegrepen in de prijs.

Visgerechten
Gegratineerd vispannetje
€23.50
Zeebanket
€28.90
(kabeljauw, zalm, scampi’s en zeebaars)
Mixed grill van marktverse vis
met patatas bravas
€28.90
(zalm, kabeljauw, zeebaars en scampibrochette)
Zeetong à la meunière (seizoen)
€33.10
Zeetong schiet het meeste kuit van februari tot mei.
Daardoor is het visvlees van mindere kwaliteit. Wij
laten de zeetong in deze periode dan ook links liggen.
Kabeljauwhaasje “Royal” op een bedje van jonge
gesmoorde prei, Franse sjalot afgewerkt met een
beurre-blanc sausje
€27.80

Mosselen (seizoen) - 1.5 kg

Wij werken enkel met Zeeuwse mosselen,
bodemcultuur, categorie: Goudmerk

Mosselen natuur
€25.90
Mosselen look
€26.30
Mosselen lookroom
€26.90
Mosselen op Provençaalse wijze
€26.90
Mosselen met witte wijn
€26.90
Mosselen ‘Catalunya’
€29.80
(Zuiderse groenten, salsa brava, wilde scampi’s)

€22.50
€21.50
€29.90

Uit de keuken van ons moe
Rundsstoofvlees van Belgisch witblauw,
Varkenswangetjes met kriekenbier
Rundstong in Madeirasaus
Videe met een fris slaatje

€16.60
€18.80
€16.90
€16.60

Vleesgerechten
Steak
Filet pur
Varkenshaasje

€22.90
€30.90
€24.90

Bovenstaande gerechten zijn ook op gegrilde wijze
verkrijgbaar en zijn standaard met warme
dagverse groentjes

Kipfilet op de grill
€22.50
Mixed grill (5st) met zuiders slaatje
€26.90
Steak tartaar à la minute
met wat werk of door ons bereid
€24.50
Op lage temperatuur gegaarde spareribs €19.70
Gegrilde steak op Toscaanse wijze
€25.50
(pasta, pesto, rucola, parmezaan, zongedroogde tomaten)
Gegrilde kip op Toscaanse wijze
€23.90
(pasta, pesto, rucola, parmezaan, zongedroogde tomaten)
Gegrilde filet pur op Toscaanse wijze
€30.90
(pasta, pesto, rucola, parmezaan, zongedroogde tomaten)
Al onze gerechten worden geserveerd met verse frieten,
ambachtelijke kroketten, puree, gratin van de chef, brood,
verse pasta of patatas bravas.

Huisbereide Sauzen
Champignonroomsaus		 €3.80
Provençaalse saus		 €3.80
Kruidenboter		€3.80
Peperroomsaus		 €3.80
Graanmosterd		€3.80
Stroganoff		€3.80
Gebakken champignons		 €4.50
Bearnaisesaus		€4.50
Choron		€4.50

Pannenkoeken (tot 17.00 uur)
Pannenkoek met suiker		 €5.60
Pannenkoek met siroop		 €5.60
Pannenkoek met huisbereide confituur		 €5.60
Pannenkoek met Nutella		 €5.60
Pannenkoek met ijs		 €8.50
Pannenkoek mikado
(ijs en chocoladesaus)		€9.50
Pannenkoek blauwbaard		€10.00

Ambachtelijk gebak
Warme appeltaart		 €6.90
Warme appeltaart met ijs		 €7.90
Warme appeltaart met ijs en slagroom		 €8.90

Huisbereide desserts
Moelleux van fondant chocolade
met hoeve-ijs		€10.90
Ambachtelijke chocomousse met witte
chocolade-ijs met gepofte rijst		 €8.30
Klassieke tiramisu 		 €8.30
Sabayon met mascarpone-en kersenijs		 €9.50
Crème brûlée met blauwe besjes		 €7.50

Huisbereid ijs
Coupe vanille		
Coupe dame blanche		
(vanille-ijs met warme chocoladesaus)
Coupe dame noir		
(chocolade-ijs met warme chocoladesaus)
Coupe blauwbaard		
(vanille-ijs met warme blauwbessen)
Coupe brésilienne		
(vanille- en mokka-ijs met caramel en nootjes)
Coupe advocaat		
(vanille-ijs met advocaat)
Coupe aardbeien		
Coupe no sugar		
(suikervrij-ijs)
Supplement slagroom		

€6.50
€7.20
€7.20
€8.80
€7.90
€7.90
€9.50
€6.50
€1.20

Voor de kids
Vanille, chocolade of bueno-ijs		 €5.70

Beste klant,
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Om misverstanden te voorkomen
vragen wij u beleefd om slechts
één rekening per tafel te hanteren.
Wegens onze uitgebreide kaart is
het niet mogelijk veranderingen
aan te brengen aan onze gerechten.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Het Landerhuys-team

0€
34,05cl.
7

HIER TE KOOP
original Landerhuys
Kampweg gin

Allergenen informatie: Onze producten kunnen allergenen bevatten zoals:
granen - schaaldieren - eieren - vis - aardnoten - soja - melk - noten - selderij - mosterd - sesamzaad - lupine.
Mocht u allergisch zijn voor één van deze producten, gelieve het bedienend personeel hiervan te informeren.
Kampweg 65 - B-3582 Stal-Koersel - T 011/28 31 00
info@landerhuys.be - www.landerhuys.be

A fine wine
Witte Wijnen
ie

st
sugge

Pigno Soave Classico - Corte Mainente

fles €21.80 - glas €4.50

Druif: Garganega
Land: Italië

Deze strogele wijn met groene tinten van 100% Garganega heeft een breed smakenpalet.
In de neus aroma’s die overgaan van amandel en kersenbloesem naar vlier.
In de mond is deze wijn full-bodied, harmonieus en met een lange afdronk
Decanter, An up-and-coming young producer

Reserva Chardonnay - Bodegas del Fin del Mundo
Druif: Chardonnay
Land: Argentinië

€22.10

Intens gele kleur met groenachtige reflecties. In de neus aroma’s van tropisch fruit, honing en vanille.
Fris en fruitig in de mond, evenwichtige wijn met een voortreffelijke zuurgraad. Zalvende afdronk.

Grüner Veltliner ‘Kugelberg’ - Weingut Weinwurm
Druif: Grüner Veltliner
Land: Oostenrijk

€24.20

Helder geelgroene Grüner Veltliner, zeer frisse en fruitige aroma’s van groene appels, banaan en citrus.
Heerlijk levendig en cripsy in de mond, met een nazinderende fruitige finale.

Chablis Felix

€34.20

Druif: Chardonnay
Land: Frankrijk

Deze wijn heeft een lichtgele kleur met groene schakeringen.
In de neus vinden we florale aroma’s en fruitige toetsen van nectarine, perzik, vanille en mineraliteit.
In de mond is de wijn fris en soepel met fruitige aroma’s en een aangename afdronk.

Rosé Wijn
stie

sugge

Marafiance - Château Cavalier

fles €24.20 - per glas €4.50

Druif: Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache, Rolle, Sémilion, Syrah
Land: Frankrijk

Marafiance Rosé heeft een aangenaam fruitig aroma met citrus-en exotisch fruit tonen.
De smaak is breed fruitig (kersen, frambozen) met wat provençaalse kruiden en een pepertje.
Een echte Provence rosé, sappig en smaakvol met mooie mineraliteit en zuren.

Rode Wijnen
ie

st
sugge

Tempio di Giano - Vetrere

fles €21.80 - glas €4.50

Druif: Negroamaro
Land: Italië

Diepe robijnrode kleur en hints van purperen aroma’s van kers en pruim.
Fris en scherp, goed gebalanceerd en zijdezachte tannines.

Héritage Rouge - Château de Nages

€26.40

Druif: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Land: Frankrijk

De gekende Vieilles Vignes Rouge van Château de Nâges in een nieuw jasje.
Granaatrood in het glas, met een krachtige en complexe neus van aroma’s van rijpe braamvruchten,
peper en Oosterse kruiden. Fruitige aanzet in de mond met fijne tannines en
een lange afdronk van kruiden, zoethout en minerale accenten.

Reserva Malbec - Bodegas del Fin del Mundo
Druif: Malbec
Land: Argentinië

€21.80

Donkere, robijnrode kleur. Aroma’s van braambessen, pruimen, viooltjes en met een
lichte kruidige toets van hout en specerijen.
Zachte tannines, volle smaak en aangename zuren. Een heerlijk complexe Malbec!

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

