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   Lauwwarm voorgerecht

Asperges, Iberico Bellotta, balsamico-notendressing

Asperges, Gravlax van zalm, kruidendressing

   Warm voorgerecht

Kroket van kalfzwezerik, gesauteerde jonge ui en tuinboontjes

Pasta vongolé met venusschelpjes, gegrilde gamba, peterseliewortel

   Hoofdgerecht

Lendebiefstuk van Baskisch rund uit de houtskooloven met grof zout 
en gegrilde Romeinse sla

Parelhoenfilet op hete kolen met wortel, sinaas, dragon en geconfijte 
aardappel

Tonijnsteak met choronsaus en kort gegrilde lentegroente

   Dessert

Sablé Breton met citroencrème en meringue 

Carpaccio van ananas met granité van yoghurt en passievrucht

Mocht u omwille van een bepaalde allergie of intolerantie iets willen 
wijzigen aan het menu, aarzel niet om een alternatief  te bespreken.

Voor groepen vanaf 15 personen maken we indien gewenst een apart 
voorstel op maat a�ankelijk van wensen en budget en gelegenheid : 
doop, verjaardag, reunie, vergadering… 

   Lentemenu

Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert 50 pp

Bijhorend drankenarrangement
cava, wijnen, water en ko�e of thee 20 pp

   Extra ontdekking van het seizoen

Koud & warm voorgerecht, hoofdgerecht, dessert 65 pp

Bijhorend drankenarrangement
apero, wijnen, water en ko�e of thee 25 pp
 



Nokeredorpstraat 26, 9771 Nokere-Kruishoutem
09 383 60 76, reserveer online: www.hetlandhuys.be

buitenbar
Ons overdekt en verwarmd terras is het hele jaar 
open. Geniet in de zomer van een fris aperitief en 

verschillende tapas. Op koudere dagen serveren we 
hartverwarmende hapjes en drankjes.

Neem contact op voor meer info.

feestjes & events
Samen gaan we op zoek naar de beste formule 

voor uw feest of event, binnen elk budget, voor elke 
gelegenheid. Geboorte, communie, verjaardag, 

huwelijk, familiefeest, reünie, rouwtafel, pensioen, 
vergadering, ... Voor grote gezelschappen voorzien 

we een aparte ruimte. Contacteer ons voor meer info.

cadeaubon
Een cadeaubon van Het Landhuys, altijd een leuke 

attentie! Het bedrag mag volledig zelf gekozen 
worden en de bon is 1 jaar geldig. Ook te bestellen 

via de website: www.hetlandhuys.be


