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L A N DWA A RT C U L I N A I R

WELKOM
bij Landwaart Culinair
De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Normaal gesproken
staan alle medewerkers van Landwaart Culinair al in de startblokken
om u te mogen verwelkomen voor onze jaarlijkse traditionele
proeverij. Een avond waar wij altijd reikhalzend naar uitkijken om
u onze nieuwste creaties te laten proeven. Helaas is het dit jaar niet
mogelijk om de proeverij op de vertrouwde manier door te laten
gaan door de maatregelen rondom Covid-19. Maar gelukkig zijn er
ook lichtpuntjes!
Het team van Landwaart Culinair zit niet bij de pakken neer. De lat
hebben we ook dit jaar hoger gelegd en alle creativiteit is uit de kast
getrokken om u te verrassen met onze culinaire specialiteiten. Zo
geniet u thuis optimaal van allerlei voor-, hoofd-en nagerechten die
wij u te bieden hebben.
Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze winkel
en om er samen – ondanks alle maatregelen – een sfeervolle
decembermaand van te maken.
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L A N DWA A RT C U L I N A I R

VO O RW O O RD
Wim Landwaart
Het team van Landwaart Culinair kan ik omschrijven als creatief
en optimistisch. Die eigenschappen kwamen maar wat goed van
pas toen ook wij te maken kregen met het coronavirus en de
bijbehorende maatregelen.
Samen met sterrenrestaurant De Nederlanden sloegen wij in
maart de handen ineen. Het team van De Nederlanden, onder
leiding van chef-kok Wilco Berends, kookte opwarmmaaltijden op
sterrenniveau. Die maaltijden werden in onze winkel verkocht. Het
mes snijdt aan twee kanten. Zo hielp ik Wilco met het verkopen
van de gerechten en voor ons is het leuk om nieuwe klanten te
mogen verwelkomen.
Ook dit jaar maken wij het u tijdens de feestdagen zo makkelijk
mogelijk. Deze brochure staat weer vol met nieuwe, verrassende en
smaakvolle producten. Onze chef-kok heeft samen met zijn team
voor- en hoofdgerechten samengesteld. Er is voor ieder wat wils:
met vlees, met gevogelte, met vis en vegetarisch.
Nieuw dit jaar zijn onze wijnadviezen die bij elk voor- en hoofdgerecht
staan beschreven. Bij ieder gerecht adviseren wij een bijpassende
wijn. Dit zijn wijnen van verschillende bekende wijnhuizen. Onder
andere Renzo Marinai en wijnhandel Op de Terp.
W I M L A N DWA A RT
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L A N DWA A RT C U L I N A I R

ASSORTIMEN T
Specialiteiten
Laat u bij ons verrassen door één van onze specialiteiten. Ons
assortiment is weer uitgebreid met nieuwe, smaakvolle producten.
In de kookkeuken zijn we continu op zoek naar verbetering en
vernieuwing. Wij ontwikkelden een mayonaise op basis van yoghurt
met de smaak van basilicum en stelden nieuwe soepen samen, zoals
een bisque met kreeft en andere verse vissoorten.
Ook op het gebied van veganistisch, gluten-, lactose- en notenvrij
eten zaten wij niet stil. Neem bijvoorbeeld onze beroemde
Appelwaartjes. Daar hebben we nu ook een veganistisch, lactose- en
notenvrije variant van. De smaak is uiteraard nog steeds hetzelfde.
In onze vernieuwe schappen vindt u zelfgemaakte confitures, de
lekkerste noten voor in een gerecht of voor op de borrelplank, wijnen
en nog veel meer bijzondere delicatessen.
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WIJNLEVERANCIER AAN HET WOORD

WIJN EN SPIJS COMBINEREN
‘Met passie maak je mooie wijnen’
In het hart van de Chianti-streek ligt het Italiaanse plaatsje
Panzano. Volgens Janmario Reina, directeur van wijnboerderij
Renzo Marinai is dit ‘de beste plek’ van Toscane om wijnen,
olijfolie en granen te verbouwen.
Tot 2014 was Renzo Marinai de trotse
eigenaar van de wijnboerderij. De naam
van de boerderij is hetzelfde gebleven.
Nu zwaait Janmario Reina er de scepter
met zijn team. “We verbouwen nog
steeds op dezelfde manier als Renzo
Marinai deed. Dat betekent dat we op
een biologische manier verbouwen en
dat biodiversiteit hoog in het vaandel
staat. Onze wijnen bevatten veel
minder sulfiet dan de meeste wijnen
die elders te koop zijn”, aldus Reina.

bijzondere aan deze pasta is dat
mensen met een glutenintolerantie
deze pasta goed kunnen verdragen. Wel
is de productie schaars en kostbaar.”
TAROCCO BLOEDSINAASAPPELEN

Vlak voordat het coronavirus ook in
Nederland uitbrak, waren Wim en Eelco
Landwaart samen met Reina op Sicilië.
Daar heeft hij hen een rondleiding
gegeven door de sinaasappelgaarden.
Ze zagen met eigen ogen hoe de
Tarocco bloedsinaasappelen één
voor één worden gesorteerd en
klaargemaakt voor vertrek naar
Nederland. “Op die manier raakten we
ook in gesprek over de verschillende
wijnen, olijfoliën en granen die we
verbouwen en verkopen”, legt Reina uit.

WIJN, OLIJFOLIE EN TARWE

Het landgoed beslaat 8,2 hectare
wijngaarden. “Dat komt neer op een
jaarlijkse 35.000 flessen van zeer hoge
kwaliteit.. Verder groeien er 1000 tot
1200 olijfbomen waar olijfolie van
wordt gemaakt met het keurmerk
D.O.P. Het keurmerk garandeert dat
de olie voor honderd procent uit
olijven van deze bomen bestaat en
ook dat het gehele productieproces
in deze biologische boerderij heeft
plaatsgevonden. “Elke boom maakt
één liter olie, dus reken maar uit”,
vertelt Reina. Ook verbouwt het team
van Renzo Marinai Capelli tarwe,
waar volgens Reina de beste Italiaanse
pasta van wordt geproduceerd. “Het

PASSENDE WIJNADVIEZEN

Nieuw dit jaar bij Landwaart Culinair
zijn de bijpassende wijnadviezen bij
elk voor- en hoofdgerecht. “We werken
hier met passie en met passie maak
je de mooiste wijnen”, aldus Reina.
Hij selecteerde samen met zijn team
een aantal speciale wijnen. “Elke wijn
heeft zijn eigen personaliteit. Denk
bijvoorbeeld aan de Chianti Classico.
Je hebt de ‘normale’ Chianti Classico,
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dat is één van mijn lievelingswijnen.De
wijn is droog, vol en smaakvol. Dan heb
je de Chianti Classico Riserva. Voor
deze wijn gebruikten we een andere
selectie druiven en lag de wijn wat
langer op hout. De wijn is droog in de
mond, evenwichtig en warm met veel
body. En tenslotte de Chianti Classico
Gran Selezione. Een wijn met een
opvallend karakter en honderd procent
sangiovese druiven. Alle drie de wijnen
zijn uitermate geschikt in combinatie
met eten”, besluit Reina. Deze, maar ook
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nog meer wijnen van Renzo Marinai
zijn te koop bij Landwaart Culinair.
OVERNACHTEN

Het is ook mogelijk om te overnachten
op het landgoed van Renzo Marinai.
Dit kan in één van de vrijstaande
woningen of in één van de onlangs
gerenoveerde appartementen. Er zijn
buitenzwembaden met prachtig uitzicht
over de vallei. Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie op
WWW.RENZOMARINAI.IT

WIJNADVIES

SPECIALE WIJNEN
EN BEREIDINGEN
De feestdagen zijn het moment om samen te genieten van een tafel
vol lekker eten en natuurlijk een goed glas wijn. Weet u niet welke
wijn u het beste bij uw gerecht kunt schenken? Landwaart Culinair
helpt u graag op weg en biedt dit jaar verschillende wijnen aan. Zo
vindt u in deze brochure bij elk voor,- hoofd- en nagerecht wijntips.

W I LT U M E E R W E T E N OV E R D E
WIJNEN DIE WIJ VERKOPEN?

Scan deze QR-code met uw smartphone
voor meer informatie over de wijnen en het
wijnhuis, maar ook alle instructies voor de
bereiding van de voor- en hoofdgerechten.

Ook vindt u hier alle bereidingen voor de voor- en hoofdgerechten.
Kunt u deze code niet scannen? Ga dan naar:
W W W. L A N DWA A RTC U L I N A I R . N L / K E R ST
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L A N DWA A RT C U L I N A I R

TRAITEUR
Culinair genieten
Staat u tijdens de feestdagen liever niet in de keuken? Laat ons uw
zorg uit handen nemen. Ook dit jaar doet ons team er alles aan dat
u thuis heerlijk kunt eten. Met vakmanschap en passie stelden zij
weer een compleet assortiment samen. Alle gerechten zijn zoals
alleen de medewerkers van Landwaart Culinair die kunnen maken:
van hoogstaande kwaliteit, puur en ambachtelijk.

VEEL VOORKOMENDE ALLERGENEN

Bent u allergisch voor melk, ei, noten of één van de andere veel
voorkomende allergenen? Bij elk gerecht vindt u informatie over
de allergenen die erin zijn verwerkt.

LAC TOSE

EI

SELD ERIJ

N OT EN

V IS
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SC H AA L DI E R E N

GLU TE N

M OSTE R D

ARJAN SIEMERINK

LEREN UIT ELKAARS KEUKEN
Experimenteren met smaakcombinaties
De heerlijke voor- en hoofdgerechten die Landwaart Culinair
tijdens de feestdagen aanbiedt, worden met veel aandacht en
passie gemaakt. Arjan Siemerink, culinair chef bij Yama food, staat
regelmatig in Maartensdijk in de keuken om samen met het team
nieuwe gerechten en smaakcombinaties samen te stellen.
Yama is het bedrijf van de familie
Ma en al vijftig jaar producent en
importeur van Aziatische producten
als (soja)sauzen, dressings en
specerijen. Arjan werkt sinds 2009
bij Yama food als culinair chef. Op
allerlei manieren maakt hij de Japanse
keuken en de bijbehorende technieken
toegankelijker. Dat betekent dat hij veel
adviezen geeft. Arjan geeft daarnaast
les op de Cas Spijkers Academie
en hij verzorgt ook workshops bij
driesterrenrestaurant De Librije.
SUSHI AZIJN

Volgens de culinair chef is de vraag
naar Japanse producten de afgelopen
tien jaar ‘exceptioneel gegroeid’. Er
zijn ook nog steeds uitdagingen.
“In Nederland eten we Japanse
producten niet dagelijks, maar we
zien dat het gebruik van bepaalde
voedingsmiddelen wel toeneemt.
Denk bijvoorbeeld aan sushi azijn.
In Japan gebruik je dat om de rijst
op smaak te brengen. In Nederland
heeft sushi azijn ook een vast plekje
gekregen in het keukenkastje, maar
dan om een salade of dressing op
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smaak te brengen. Japanse producten
zijn dus wel een onderdeel van ons
dagelijkse ingrediëntenlijstje, maar
op dat gebied valt er nog wel wat te
winnen.”
GASTRONOMISCH KOKEN

Toen Arjan net bij Yama werkte, raakte
hij tijdens een evenement in gesprek
met Wim Landwaart. “Wim vroeg of
ik een keer wilde langskomen in zijn
winkel. Dat was toen een groenteen fruitwinkel met een fantastisch
assortiment, maar niet meer te
vergelijken met wat het nu is. Wim
wilde ook maaltijden verkopen. Daar
mocht ik hem bij helpen en daar
heb ik ook zelf veel van geleerd. Mijn
achtergrond is gastronomie, dus koken
in restaurants. Dat is een heel andere
benadering van koken dan maaltijden
bereiden voor consumenten. Je
voorbereiding is anders, je moet
nadenken hoe je de maaltijden in een
vitrine goed bewaart en presenteert
en daarbij geef je ook veel uit handen.
Zodra de klant een gerecht heeft
gekocht, heb je er geen invloed meer
op”, legt de culinair chef uit.

EXPERIMENTEREN EN PROEVEN

VRIENDSCHAP

Als de eerste speculaasjes weer
in de winkel liggen, is Arjan ook
weer te vinden in de keuken van
Landwaart Culinair. “December
is de maand waarin eten centraal
staat. In Nederland zijn we op dat
vlak erg traditioneel. Daar ligt voor
ons de uitdaging. Met het team
bedenken we nieuwe gerechten voor
de feestdagen. De basis voor elk
gerecht zijn de verschillende soorten
groenten en vooral geen kunstmatige
ingrediënten. Dat betekent vooral heel
veel experimenteren en proeven.”

Voor Arjan is Landwaart Culinair
meer dan alleen een klant. Er is een
echte vriendschap ontstaan. “De
familie Landwaart is veel meer voor
mij geworden. Er zijn weinig klanten
waar ik zo trots over vertel. Hier laten
ze de klanten wennen aan kwaliteit,
nemen ze de tijd voor de uitleg
waarom ze voor bepaalde producten
kiezen. Daar onderscheid je je mee,
want grote supermarkten hebben
daar geen tijd voor.”
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VOORGERECHTEN
ANDERE FEESTELIJKE SUGGESTIES:

Tijdens de feestdagen bieden wij deze heerlijke feestgerechten aan
én ons assortiment dat u van ons gewend bent. Denk bijvoorbeeld
aan onze garnalencocktail en zalmbombe.

VITELLO

met tonijn tataki en een tonijnmayonaise
WIJNTIP:

Russolo Doi Raps Pinot Grigio Friuli 2018
Franz Keller Spätburgunder Vom Löss Baden 2018

PA S T E I M E T V L E E S

bladerdeeg met kalfsfilet, kalfswang, paddenstoelen en truffel
WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico 2017

PA S T E I M E T V I S

bladerdeeg met kabeljauw, zalm en garnalen
FRAISIER TAARTJE (VEGA)

een brooddeeg met olijven,
geitenkaas, tomaat en basilicum

WIJNTIP:

Saint Mont Le Faite Blanc 2015

GLAASJE VAN GEROOKTE
HEILBOT EN WAKAME
DRIE BEREIDINGEN
VAN EEND

een rilette van eend,
eendenlever, gerookte eend
en een cranberry compote

WIJNTIP:

met Hollandse garnalen,
komkommer en fijne groenten

Albariño Rias Baixas D.O. – Pazo Señorans 2019

WIJNTIP:

bladerdeeg met knolselderij, paddenstoelen, truffel en rode ui

PA S T E I V E G E TA R I S C H
Marcel Deiss Riesling d’Alsace 2018

WIJNTIP:

WIJNTIP:

Russolo Doi Raps Pinot Grigio Friuli 2018
Marcel Deiss d’Alsace Complantation Blanc 2018

Russolo Doi Raps Pinot Grigio Friuli 2018
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HOOFDGERECHTEN
M E E R S M AAKV O L L E H O O F D GE REC H T E N :

Buiten deze feestgerechten om bieden wij u ook onze ‘standaard’
hoofdgerechten aan.

GEBAKKEN ANGUS SUKADE

met bijpassende garnituur en een vleesjus uit eigen keuken.
WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico Riserva 2016

K A L KO E N PA D D E N S T O E L E N - T R U F F E L

gevuld met champignons, eekhoorntjesbrood, truffel en een truffelsalsa

WIJNTIP:

Franz Keller Spätburgunder Vom Löss Baden 2018
Renzo Marinai Chianti Classico 2017

K A L KO E N V R U C H T E N – N O T E N
BEEF WELLINGTON
VAN OSSENHAAS

met paddenstoelen, serranoham,
sjalot en een rode wijnsaus

HERTENRUGFILET
ROULEAU VAN TARBOT

met bijpassende garnituur
en een rode wijnsaus

met spinazie, zongedroogde
tomaten en gele wortel

gevuld met verschillende soorten vruchten, noten en rozemarijn

WIJNTIP :
Franz Keller Spätburgunder Vom Löss Baden 2018
Renzo Marinai Chianti Classico 2017

WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico Riserva 2016

WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico 2017
Brouilly Vieille Vigne Domaine Lathuliere 2018

WIJNTIP:

Gruner Veltliner Edition Chremisa
Winzer Krems 2019
Weisburgunder Van Volxem 2018
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RISOTTO (VEGA)

met paddenstoelen, Tête de Moine kaas en aardpeer

WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico 2017
Saint Mont Le Faite Blanc 2015
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PA S TA G E R E C H T E N
Agnolotti is een type pasta uit de Piemonte-streek en verkreeg
zijn naam door de wijze van dichtvouwen (knijpen). Anders
noem je het ravioli.

TRICOLORE AGNOLOTTI
GEVULD MET STOOFVLEES
VAN ZEEUWS HERT

met savooiekool, paddenstoelen,
pastinaak, een crème van kastanjes
en een koffiesaus

TRICOLORE AGNOLOTTI
GEVULD MET TONGSCHA
EN HOLLANSE GARNALEN

met peterseliewortel gegaard in dashi
kombu, duindoornbes uit Cadzand,
krokante venkel en een roomsaus
van strandkrabben

TRICOLORE AGNOLOTTI
GEVULD MET GESTOOFDE
COURGETTE EN
GORGONZOLA (VEGA)

met groene linzen, tomaat, zoete
aardappel, butternut en een gepofte
rode paprika roomsaus

WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico 2017
Brouilly Vieille Vigne Domaine Lathuliere 2018

WIJNTIP:

Renzo Marinai Chianti Classico 2017
WIJNTIP:

Marcel Deiss Riesling d’Alsace 2018
Weisburgunder Van Volxem 2018
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MEDEWERKER AAN HET WOORD

G E Z I C H T VA N D E W I N K E L
Coen Horst
Coen Horst is al jarenlang één van de vaste gezichten bij Landwaart
Culinair. Samen met Willem Landwaart is Coen verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen in de winkel. “Meestal begin ik ’s morgens
om 06:00 uur. Ik begin altijd met het controleren van de groente- en
fruitsoorten. Alle schappen kijk ik één voor één na en vul ik bij. Zo ga
ik door, totdat alles er weer netjes bij staat en de winkel opengaat.
zagen wij elke dag een grotere rij met
klanten buiten. Gelukkig is er veel
begrip en als mensen binnen zijn en
hun inkopen hebben gedaan, gaan ze
altijd weer met een lach naar buiten”,
aldus Coen.

AFWASSEN

Coen is letterlijk in dit vak gerold. Als
negenjarig jongetje fietste hij dagelijks
rondjes om de winkel van Landwaart
Culinair. “Op een dag sprak Wim
Landwaart me aan. ‘Kom jij maar
eens bij ons werken’, zei hij tegen mij.
Ik mocht buiten helpen opruimen en
meehelpen afwassen. Daar stond ik
dan, op een kist de vaat te doen”, blikt
Coen terug. Op twaalfjarige leeftijd was
hij daar elke zaterdag aan het werk.
Op zijn zestiende ging hij één dag naar
school en de rest van de tijd was hij bij
Landwaart Culinair te vinden. “Nu ben
ik 24 en sta ik zes dagen per week in de
winkel”, vertelt hij trots.

ALLES VOOR TEVREDEN KLANTEN

Net als vorig jaar stijgt volgens Coen
de vraag naar gluten- en lactosevrije
producten. “Sommige klanten hebben
een notenallergie of de voorkeur voor
minder zout of minder suiker in hun
maaltijden. Gelukkig zijn ze hier aan het
juiste adres. We sturen nooit iemand
met lege handen weg.”
SAMEN KOKEN

Kerst en oud en nieuw betekent voor
Coen samen zijn met zijn familie én
lekker eten. Misschien wel de voor-,
hoofd- en nagerechten die hij verkoopt?
“Nee”, zegt hij met een lach. “Bij ons
thuis koken we met z’n allen. Alle verse
ingrediënten haal ik natuurlijk wel hier
vandaan”, besluit hij.

ROERIGE TIJDEN

Lange rijen buiten zijn ze bij Landwaart
Culinair wel gewend, zeker tijdens de
feestdagen. Door de coronacrisis en
de bijbehorende maatregelen staat er
nu vaker een rij voor de winkel. “Het
jaar 2020 was een roerig jaar. Toen
horecazaken in maart moesten sluiten,
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PRODUCT IN DE KIJKER

VA N C A C A O B O O N T O T
DE LEKKERSTE CHOCOLADE
‘De kwaliteit geeft de doorslag’
Cacao van Valrhona en vakmanschap. Dat zijn volgens Luc Jans, verkoper
bij de Franse chocoladeproducent Valrhona, dé ingrediënten om de
lekkerste chocolade te maken.
Valrhona produceert sinds 1922
chocolade
in
Tainl’Hermitage
in Frankrijk. Dit dorpje ligt in de
Rhônevallei, vandaar de naam Valrhona.
De chocoladeproducent heeft wereldwijd
veel concurrentie. De cacao en chocolade
van Valrhona behoren tot het duurdere
segment, maar daar zijn volgens Jans
goede redenen voor. “Valrhona werkt
kleinschalig. We hebben onze eigen
plantages waar we elke stap van het hele
proces van dichtbij meemaken: vanaf het
planten van de cacaobomen tot en met
het oogsten van de cacaobonen.”

MINDER SUIKER

De consument vraagt steeds vaker
naar ‘minder zout’ en ‘minder suiker’
in voedingsmiddelen. Volgens Jans was
Valrhona zijn tijd al ver vooruit, al was
het toen een onbewuste keuze. “In de
jaren ’80 werd bij Valrhona al de eerste
stap naar minder suiker gezet. Er werd
minder suiker in de chocoladerecepten
verwerkt en meer cacao. De chocolade
heeft daarom een minder zoete
nasmaak.”
VAKMANSCHAP

Volgens Jans kun je nog zulke goede
cacao en chocolade in huis hebben,
uiteindelijk hangt het van de vakmannen
en -vrouwen af wat zij ervan maken.
“Vakmanschap is ontzettend belangrijk.
Voor Valrhona staat de kwaliteit
altijd bovenaan en dat geldt ook voor
Landwaart Culinair.”

BETROKKENHEID BIJ DE BOEREN

Daarnaast steunt de chocoladeproducent
tien jaar lang de boeren die de cacao
verbouwen. “Met onze cacaoproducenten
in elf landen hebben we partnerschappen
gesloten. We helpen al onze boeren,
bijvoorbeeld in Ghana, Madagaskar,
Ivoorkust, Peru of de Dominicaanse
Republiek. De boeren delen mee in de winst
en wij investeren onder andere in de bouw
van scholen, gezondheidscentra, huisvesting
en toegang tot schoon drinkwater. Na tien
jaar is het de bedoeling dat de boeren op
eigen benen staan”, legt Jans uit.
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PAT I S S E R I E
Passie en vakmanschap
Landwaart Culinair is een echt familiebedrijf, opgericht door Wim
en Riet Landwaart. Hun zonen Eelco en Willem zijn dagelijks in
de zaak te vinden. De groente- en fruitspeciaalzaak is inmiddels
uitgegroeid tot een versspecialist met de verkoop van salades,
maaltijden, soepen, verse sappen, brood en patisserie.
Ook in die laatstgenoemde afdeling zijn een vader en zoon aan
het werk: Adriaan en Ronald van Haarlem. Adriaan heeft aan de
wieg gestaan van de carrières van meerdere generaties patissiers in
Nederland. Ronald is nu chef patisserie bij Landwaart Culinair en
won meerdere prestigieuze prijzen. Zo werd hij eerste tijdens het
Wereldkampioenschap Patisserie in Berlijn en pakte hij de eerste
plek tijdens de Dutch Pastry Award. Ook werd hij samen met
twee andere patissiers derde tijdens het Wereldkampioenschap in
teamverband in Las Vegas.
Het ambitieuze team van de patisserieafdeling pakt ook dit jaar
weer flink uit. Alle taarten, gebakjes, cakes, maar ook zoete en
zoute koekjes en desserts worden op ambachtelijke wijze gemaakt.
De patissiers gebruiken daar alleen de beste ingrediënten voor.
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PAT I S S E R I E

Alle desserttaarten zijn voor 6 tot 8 personen

DESSERTGLAASJE 1

Mascarpone mousse
Koffie hazelnoot crémeux
Koffie dacquoise
Chocolade crumble
Hazelnoot praliné

DESSERTGLAASJE 2

ROOD FRUIT
CHOCOLADE

Crunchy chocolade bodem
Chocoladecake
Rood fruit mousse
Bramengelei
Chocolade rood fruit mousse
Vers fruit

CHAMPAGNE
FRAMBOOS
KOFFIE- HAZELNOOT
MASCARPONE

Mascarpone mousse
Koffie hazelnoot crémeux
Koffie dacquoise
Pate sable
Cacaogelei

Amandelbiscuit
Frambozenbavarois
Champagnemousse
Merigue staafjes
Verse frambozen

Chocolade crumble
Chocolademousse
Yuzu gelei
Kokos chocolade crémeux
Glacage

DESSERTGLAASJE 3

Chocolade crumble
Cassis bavarois
karamel
Vanillemousse
Cassisgelei
Verse blauwe bessen
30
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WILCO BERENDS

T HUI SD IN ER O P ST ERREN N IVE AU
Unieke samenwerking overtreft verwachtingen
Chef-kok Wilco Berends koopt al jarenlang het beste en lekkerste fruit bij
Landwaart Culinair. Hier maakt hij ijs van voor zijn gasten in sterrenrestaurant
De Nederlanden en voor zijn ijswinkel KO in Vreeland. De samenwerking en
een klik tussen Berends en de medewerkers in Maartensdijk was er dus al en
werd unieker door de maatregelen tegen het coronavirus.
hoogtepunt, halverwege mei, gestopt,
omdat we het belangrijk vinden om onszelf
te blijven vernieuwen. Ook mochten wij
weer open met ons hotel.” Voor wie nog
steeds thuis op sterrenniveau wil eten,
biedt de chef-kok Oesters to go aan. Dit
is een luxe doos met oesterproeverijen,
een demi fles champagne, mineraalwater
en glazen voor een picknick. “Als je niet
van oesters houdt, hebben we iets anders:
een Lunch to go. In een luxe koeltas zit
een driegangen lunchmenu voor twee
personen”, legt de chef-kok uit.

OPWARMMAALTIJDEN OP
STERRENNIVEAU

We gaan terug naar 15 maart van dit jaar.
Alle eet- en drinkgelegenheden moeten
een paar weken dicht. “Al in de aanloop
naar die datum toe was voor ons niet de
vraag óf die lockdown zou komen, maar
wannéér”, blikt Berends terug. “Wim
Landwaart belde me op met de vraag hoe
we konden samenwerken. Dat sprak mij
enorm aan.”
Alle ideeën werden op tafel gelegd. Het
resultaat: het team van De Nederlanden
kookte opwarmmaaltijden – uiteraard
op sterrenniveau – en verkocht deze
gerechten in de winkel van Landwaart
Culinair. “Op deze manier nam ik nog
steeds producten af bij mijn leveranciers
en brachten we onze gasten in contact
met Landwaart Culinair en andersom.
Een prachtige win-winsitautie.”

KENNISMAKEN MET DE NEDERLANDEN

Wilt u ook eens kennismaken met De
Nederlanden, Wilco en zijn keuken? Boek
dan één van de arrangementen in een
fijne kamer en geniet in het restaurant.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.nederlanden.nl

OESTERPROEVERIJEN EN

DE
NEDER
L A N DEN

LUNCHMANDEN

“De verkoop verliep ontzettend goed.
We hadden niet verwacht dat het zo’n
succes zou worden. Toch zijn we op het

eten
drinken
slapen
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DE NEDERLANDEN

Duinkerken 3
3633 EM Vreeland aan de Vecht
T: 0294-232326
info@nederlanden.nl

35

L A N DWA A RT C U L I N A I R

BAKKERIJ
Met liefde bereid

De decembermaand staat bol van lekker eten en dat begint al
bij het ontbijt met handgemaakte kerstbroden gevuld met de
beste spijs, luxe broodjes en verse croissants. Versgebakken
desembroden zijn ook een feest voor op de ontbijttafel of bij de
kerstbrunch. De bakkers van Landwaart Culinair bakken de broden
niet met gist, maar met desem als rijsmiddel. Dat is een natuurlijke
wijze van brood bakken. Met desem rijst brood in ongeveer 12 –
48 uur. Daardoor heeft het de tijd om rustig een ongekend volle
smaak te ontwikkelen. Onze bakkers experimenteren graag met
verschillende ingrediënten, waardoor de lekkerste varianten
desembroden ontstaan. Met noten, zaden, olijven, kruiden, kaas,
ham en zongedroogde tomaten krijgen deze broden een geheel
eigen karakter.
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L A N DWA A RT C U L L I N A I R

OUD EN NIEUW
Een sprankelende jaarwisseling

Zet de champagne maar koud en sluit het jaar 2020 af met de
lekkerste appelflappen! Probeer op oudejaarsavond ook eens
onze champagnetruffels en desserttaart met champagne en
verse frambozen. Luidt vervolgens het nieuwe jaar in met onze
zelfgemaakte huzaren- en zalmsalades, heerlijke verse salades, luxe
hartige hapjes, quiches en ragout.
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PRODUCT IN DE KIJKER

DE LEKKERSTE
SINAASAPPELEN TER WERELD
Van december tot en met maart is het seizoen van de Tarocco
bloedsinaasappelen. Er zijn maar weinig sinaasappels die zo sappig
en vol van smaak zijn als deze uit Sicilië.

VITAMINE C BOMMETJES

SLOWJUICES, MAALTIJDEN

Net als andere sinaasappels zijn de
Tarocco sinaasappels echte vitamine
C bommetjes. Ze bevatten daarnaast
veel mineralen, vezels en foliumzuur.
Het vruchtvlees is lekker zacht, de
verhouding zoetzuur is mooi in
balans met een tikje bitterheid, maar
vooral sappig en vol van smaak.

EN DESSERTTAARTEN

Bij Landwaart Culinair zijn deze
speciale sinaasappels per stuk
verkrijgbaar. Uiteraard doen wij meer
met deze verrukkelijke vruchten.
Zo maken wij van de sinaasappels
slowjuices
voor
de
ultieme
antioxidantenboost. Onze collega’s
in de kookkeuken verwerken de
sinaasappels in allerlei maaltijden en
de patissiers weten ook wel raad met
deze sappige vruchten. Zo hebben
we gebakjes én desserttaarten met de
Tarocco bloedsinaasappels.

VULKAAN ETNA

De
Tarocco
bloedsinaasappels
groeien aan de rand van de vulkaan
Etna op Sicilië. De Etna is de op één
na actiefste vulkaan van Europa.
De grond is daar door de vele
vulkaanuitbarstingen erg vruchtbaar
geworden. De as die over het land
is neergedaald, is namelijk rijk aan
mineralen. Ook is het klimaat perfect
voor de groei van de sinaasappelen. In
deze sinaasappels zit een gen die de ze
rood laat kleuren. Dit gen wordt alleen
actief als er bepaalde klimatologische
omstandigheden zijn. Dit betekent
koude nachten en warme dagen.

SAPPIGE MANDARIJNEN

Van dezelfde leverancier, Le Rosse dell’
Etna, hebben wij ook geweldige pitloze
mandarijnen die ‘Mandared’ heten.
Ook deze groeien aan de voet van de
Etna. Het zijn de eerste mandarijnen
met (licht)rood vruchtvlees. De
Mandared is ongekend sappig met een
sapgehalte van wel 50% en heerlijk zoet
van smaak.
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Namens het gehele team van Landwaart Culinair
wensen wij u smakelijke feestdagen
en een gezond 2021!
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OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
KERST

N I E U WJA A R

Woensdag 23 december 2020
08u – 20u

Donderdag 31 december 2020
07u – 16u

Donderdag 24 december 2020
07u – 16u

Vrijdag 1 januari 2021
gesloten

Vrijdag 25 december 2020
gesloten

Zaterdag 2 januari 2021
gesloten

Za 26 december
gesloten
@landwaartculinair

/landwaartculinair

Maertensplein 21A - 3738 GM Maartensdijk - Tel: 0346-211330
info@agf-landwaart.nl - www.landwaartculinair.nl

