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

bistro - buitenbar
Smaakvol genieten van onze klassiekers met dat tikkeltje meer?

Wij verwelkomen u graag in onze bistro - buitenbar.

ma: gesloten (reservaties vanaf 20 personen mogelijk)
di - vrij: open voor drink en lunch van 11 tot 14 u

do - vrij: drink, menu, suggesties en à la carte vanaf 18.30 u
za: drink, menu, suggesties en à la carte vanaf 18.30 u

zo: drink, menu, suggesties en à la carte vanaf 12 u tot 18 u

afhaal - eetboetiek
Liever thuis genieten? Bestel uw gerechten  
of kom kiezen in onze afhaal - eetboetiek.

ma: gesloten
di - woe: 11 tot 14 u of na afspraak

do - vrij - za: 11 tot 14 u en 17 tot 21 u
zo: 11 tot 18 u

Soep van de dag 5 voor 1l / 5

Dagsuggestie voorgerecht volgens marktaanbod - / 12

Dagsuggestie hoofdgerecht 15 / 20

 12 tot 15 juni 
Entrecôteburger met frietjes van zoete aardappel en home made ketchup

Geconfijte kippeboutjes met verse kroketjes, saus met oud bruin, 
zilveruitjes en spek

Pladijsfilet met duxelle van champignon, kruidenpuree

Noedelsalade met tataki van zalm, wasabimayonaise

Cordon bleu van kip met verse pasta, tomaat en basilicum

 16 tot 22 juni 
Zelfgemaakte kippennuggets met wortelpuree en zoetzure dip

Kalfsblanquette met julienne van lentegroente

Ribbetjes met aardappel in de schil, honingmosterddressing

Stoofpotje van scampi met curry

Vispannetje met lentegroente

 23 tot 29 juni 
Salade Niçoise met zalm

Chili con carne met jasmijnrijst

Patatas Bravas met merguez en courgette

Rundstartaar met slaatje en verse frietjes

Krokante tongreepjes met Thaïse curry

 30 juni tot 5 juli 
Gratin met zalm, spinazie, prei en krieltjes

Italiaanse salade met tomaat, mozzarella en gerookte ham

Gevulde paprika met kippengehakt en couscous

Jacket Potato gevuld met pulled pork vanop de bbq en zure room

Dorade royale met zuidere groentebrunoise

De daglunch wordt niet geserveerd in onze bistro-buitenbar  
op zaterdag en zondag maar kan wel elke dag afgehaald worden.

Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert
(begeleidende dranken supplement 20 euro) 40 / 50

Koud en warm voorgerecht - hoofdgerecht - dessert
(begeleidende dranken supplement 25 euro) 52 / 65

 Koud voorgerecht 
Maatjes met sushirijst, rode biet, gemarineerde komkommer  
en groene appel

Vitello Tonato

 Warm voorgerecht 
Paling in ‘ t groen

Krokante tongreepjes met Thaïse curry

 Hoofdgerecht 
Bouillabaise met fijne Noordzeevis (supplement halve kreeft 12 euro)

Waterzooi van Mechelse koekoek

 Dessert
Verrine met rabarber en limoen

Huisbereid roomijs met banaan en chocolade

Begeleidend drankenarrangement : cava, wijnen, water en koffie. 
Aparte suggestiewijnen ter plaatse naar keuze.

Basis côte à l’os 800 gr ontbeend en gemarineerd. 
Voorzien van rauwkostsalade, koude en warme  
sausjes, aardappel met kruidenboter 50 / 60

All – in côte à l’os basis met een fles huiswijn,  
3 extra hapjes en trio van chocolademousse 85 / 100

De luxe all – in côte à l’os basis met een fles huiswijn,  
2 extra hapjes, met als voorgerecht slaatje babykreeft  
en dessert trio chocomousse 100 / 120

Prijs telkens voor 2 personen.

Salade de luxe met kreeft, gerookte zalm, garnalen, maatje, ganzen-
lever, gerookte ham, carpaccio, rauwkost,  
aparte sausjes en aardappelsalade 30 / -

Croque de luxe met brie, beenham en truffel 18 / -

Lamskroontje met lentegroente en mosterdsaus 28 / -

Graag dag vooraf bestellen, alvast dank.

Weergave prijzen 
afhaal / bistro

Genoten van onze keuken, van de smaak en de sfeer?

Deel een foto op sociale media en ontvang  
bij uw volgend bezoek een leuke attentie.



Merguez worstjes gegrild 6 st 5 / 8

Escargots met verse kruiden 6 st 9 / 12

Kaasbolletjes 6 st 4 / 6

Garnaalbolletjes 6 st 6 / 9

Oosterse kippeballetjes 6 st 5 / 8

Courgetterolletjes met chorizo 6 st 6 / 9

Plankje Italiaanse ham 6 st 9 / 12

Schelpjes met zalm en truffel 4 st 9 / 12

Oesters natuur 1 st 3.5 / 4

Crackers met rodebietdip 7 / 10

Crackers met wortelspread 7 / 10

Crackers met auberginekaviaar 7 / 10

Crackers met tomatensalsa 7 / 10

Crackers met olijventapenade 7 / 10
 

Focaccia met tomaat en mozzarella 14 / 18

Noedelsalade met soja sesam  
en gemarineerde groentjes 14 / 18

Vegetarische pasta met brunoise van fijne groentjes 14 / 18
 

Garnaalkroketjes 1 st 6 / 8

Gefrituurde visreepjes 1 st 6 / 8

Kinderpasta met tomaat 8 / 12

Kip met rauwkost of appelmoes en frietjes 10 / 14

Kindersteak met rauwkost of appelmoes en frietjes 14 / 18
 

 Voorgerechten en salades 

Kreeftesoep 10 voor 1l / 10

Tomaat garnaal 18 / 22

Kruidentoast met rundscarpaccio,  
rucola, parmesan en balsamico 14 / 18

Toast met rundscarpaccio, ganzenlever  
en uiencrunch en confit 17 / 22

Vitello tonato met fris kruidenslaatje 15 / 19

Maatjes met sushirijst, appel en komkommer  
en rode biet 14 / 18

Caesar salad met gegrilde kip en olijventapenade 14 / 18

Griekse salade met gegrilde tonijn, feta en olijf 16 / 20

Garnaalkroket 1 st 6 / 8

De voorgerechten / salades als hoofdgerecht bestellen?
Supplement afhaal 4 euro - bistro 6 euro

 Hoofdgerechten

Thaïse salade met gegrild rund,  
zoete paprika en soja-sesam 20 / 26

Tagliata met gegrild rund, parmesan  
en rucola, fijne pasta - / 28

Gegrilde rundsbrochette met saus naar keuze,  
rauwkostsalade en verse frietjes - / 28

Steak met saus naar keuze, rauwkostsalade  
en verse frietjes - / 29

Ierse Rib Eye met saus naar keuze,  
rauwkostsalade en verse frietjes 25 / 30

Crème Brulée - / 9

Tartaar van vers fruit met munt en citroensorbet 7 / 11

Bladerdeegje met appel, speculoos en vanille* 7 / 12

Moelleux van chocolade met rode vruchten en vanille* 7 / 12

Nougatparfait met vers fruit 7 / 11

Vanilleroomijs met warme chocolade - / 10

Vanilleroomijs met rode vruchten - / 12

Sabayon met rode vruchten en ijs - / 12

Verrine met rabarber en limoen 7 / 11

Tiramisu 7 / 11

Trio van chocolademousse 7 / 11

Ijs met banaan en chocolade 7 / 11

* Geen vanille bij afhaal, ijs apart per liter te bestellen

 IJs om af te halen

Vanilleroomijs 12 voor 1l / -

Aardbeienroomijs 14 voor 1l / -

Chocolade-ijs 14 voor 1l / -

Bananen-ijs 14 voor 1l / -

Speculoos-ijs 14 voor 1l / -
 

Côte à l’os per 2 personen met sausjes,  
rauwkostsalade en aardappel met kruidenboter 50 / 60
In hoeveboter gebakken zeetong,  
rauwkostsalade en verse frietjes - / 36

Zuiderse linguini met gegrilde kip,  
tomaat wortel en courgette 18 / 24

Babykreeft Belle vue 25 / 30

Babykreeft in de oven op zijn zuiders 25 / 30

Paling in ’t groen 28 / 33

Bouillabaise van fijne Noordzeevis  
(met kreeft supplement 12 euro) 22 / 28

Waterzooi van Mechelse koekoek  
met lentegroente 20 / 26
 

Weergave prijzen 
afhaal / bistro


