


WELKOM BIJ 
LANDWAART CULINAIR

December is de mooiste tijd om samen met uw familie 

en vrienden te genieten. Wij doen dat graag op een 

manier zoals alleen Landwaart Culinair dat kan. Ook dit 

jaar hebben we weer speciale gerechten samengesteld 

die het u met de feestdagen gemakkelijk maken. Bent 

u benieuwd naar ons aanbod? Lees dan vooral deze 

brochure door. Al onze gerechten zijn zoals altijd: eerlijk, 

vers en puur van smaak. Wij kijken er naar uit om u te 

mogen verwelkomen en om er samen een sfeervolle 

decembermaand van te maken!



VOORWOORD VAN 
WIM LANDWAART

   Met trots presenteer ik u onze nieuwe brochure 

waarin gezond, vers én lekker eten centraal staat. Ons 

team heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. In onze 

keuken zijn nieuwe, smaakvolle gerechten bedacht 

om het u weer zo makkelijk mogelijk te maken tijdens 

de feestdagen. Ook in onze patisserieafdeling gaan we 

met de tijd mee. Zo heeft chef Ronald van Haarlem een 

bijzondere cursus in Barcelona gevolgd. Daarin leerde 

hij de fijne kneepjes over het gebruik van minder suiker, 

minder vet en glutenvrij. Zoals u van ons gewend bent, 

werken we altijd met de beste producten. En die hoeven 

niet altijd van ver te komen.

- Wim Landwaart

Wim Landwaart



LAAT U VERRASSEN
Specialiteiten

Staat u tijdens de feestdagen liever zelf in de keuken? 
Laat u bij ons verrassen door één van onze specialiteiten. 
Wat dacht u van verse pasta’s, Flx burgers, de lekkerste 
Italiaanse balsamico en allerlei soorten cressen 
van Koppert Cress. Uiteraard vindt u het grootste 
assortiment verse Hollandse tomaten ook in december 
bij Landwaart Culinair. De (wilde) paddestoelen en 
truff els zijn ook weer van de partij.



LEVERANCIER AAN HET WOORD

UNIEKE SMAAK

Voordat onze schappen gevuld zijn met alle soorten groenten en fruit, worden ze van tevoren 

uitgebreid geproefd. Denk bijvoorbeeld aan aardbeien, blauwe bessen, bramen en frambozen. 

Wij werken dan ook samen met de beste leveranciers die eerlijke, smaakvolle en verse producten 

leveren. Driscoll’s uit Breda is zo’n leverancier. Sales manager Ben van der Most van Driscoll’s: 

“Landwaart staat voor een hoog niveau. Het bedrijf is altijd op zoek naar producten met een unieke 

smaak die op een eerlijke wijze worden geteeld. Ook Driscoll’s streeft constant naar een verbetering 

van haar bessen. Samen met onze telers en diverse consumentenpanels streven wij ernaar om de 

smaakbeleving van de klant te overtreffen.”

‘KWALITEIT ZOEKT KWALITEIT’

Meerdere keren per week halen wij de vier soorten fruit op in Breda, zodat we onze klanten het hele 

jaar door van de fruitsoorten kunnen voorzien. Ook onze patisserieafdeling werkt graag met het 

fruit van Driscoll’s voor gebakjes en desserttaarten. En daar stopt de medewerking niet. Volgens 

Van der Most leren we veel van elkaar. “Kwaliteit zoekt kwaliteit. Ik heb meerdere keren de winkel 

in Maartensdijk bezocht. Daar zie ik dat de groenteboer van vroeger niet de groenteboer van de 

toekomst is. Landwaart is daadwerkelijk uitgegroeid tot een versspecialist met eerlijk en vers voedsel 

uit verschillende vakgebieden voor de consument.”

FEESTDAGEN

In december rijdt Van der Most met zijn gezin naar ons toe om inkopen voor de feestdagen te doen. 

“We kopen dan speciale koffie, een smoothie, chocolade en nemen de smaakvolle tomaten mee. 

Mijn vrouw is een keukenprinses en mijn zoon is chef-kok. Zij vinden het veel te leuk om met de beste 

producten zelf te kokkerellen tijdens de feestdagen.”Ben van der Most



CULINAIR GENIETEN
Traiteur

Onze chef-kok heeft samen met zijn team allerlei 
verrassende, smaakvolle voor- en hoofdgerechten 
samengesteld. Er is voor ieder wat wils: met vlees, met 
gevogelte, met vis en vegetarisch. Uiteraard hebben 
wij ook verse soepen van onze zelfgetrokken bouillons. 
Alle gerechten zijn zoals alleen de medewerkers van 
Landwaart die kunnen maken: van hoogstaande 
kwaliteit, puur en ambachtelijk. Geniet tijdens de 
feestdagen van een culinaire beleving!



Voorgerechten
TERRINE VAN KOUD GEROOKTE PULLED ZALM

en knolselderij-mousse, omwikkeld met zeewier met een dille-wasabi mayonaise.

TERRINE VAN KOUD 
GEROOKTE PULLED ZALM

Glutenvrij

MARBRÉ VAN LAAGJES 
RUNDERCARPACCIO, KALFSVITELLO 

EN PESTO VAN RUCOLA
Glutenvrij

TIMBAALTJE VAN
GEROOKTE FORELMOUSSE 

Glutenvrij

TARTE TATIN 
VAN SJALOTJES

Vegetarisch

BOMBE GEVULD MET
PULLED HERTENSUKADE 

TORTELLINI
BUTTERNUT

Vegetarisch

TIMBAALTJE VAN GEROOKTE FORELMOUSSE

met fi jne groenten en gemarineerde zalm met een kerrie-gember mayonaise.

MARBRÉ VAN LAAGJES RUNDERCAPACCIO, KALFSVITELLO EN PESTO VAN RUCOLA

omwikkeld met koud gerookte runder ribeye met een truff elmayonaise.

TARTE TATIN VAN SJALOTJES

met grof gebrokkelde geitenkaas en garnituur.  

TORTELLINI BUTTERNUT

gevuld met gepofte butternut, chutney van aubergine, gorgonzolasaus en een crunch van walnoten. 

BOMBE GEVULD MET PULLED HERTENSUKADE

eekhoorntjesbrood en pistachenootjes,  in kamille gewelde abrikozen 

en gevogeltemousse met een cranberrycompote.

  lactose   ei   noten     vis     selderij   gluten



Hoofdgerechten
DUET VAN GESAUTEERDE ZEEBAARSFILET

met gekonfi jte kalfswang en een volle rode portsaus.

‘TOURNEDOS’ VAN VELUWS WEIDE HOENDERFILET

met een hart van eendenlever en truff elfarce, omwikkeld met rauwe ham en een romige truff el-morillessaus.

HUISGEMAAKTE REESTOOF

met grof gesneden groenten en een met truff elpuree gevulde portobello.

TAARTJE VAN AUBERGINE EN COMTÉ KAAS

uit de oven met gepofte trostomaatjes.

RAVIOLI GEVULD MET EEN FARCE VAN GRIETFILET

en tomatencompote, sous-vide gegaarde groenten, Hollandse garnalen en een saff raanroomsaus. 

RAVIOLI GEVULD MET BOSPADDESTOELEN

met een zalf van pastinaak, gebakken paddestoelen, aardpeer, parmezaan en een truff elsaus. 

GEVULDE KERSTKALKOEN

van 3kg (± 6 pers.) of 5kg (± 10 pers.) 

Keuze uit 2 vullingen: bospaddestoelen en truff el of zuidvruchten en noten

Allergenen zuidvruchten en noten: lactose en noten

TRADITIONELE BEEF WELLINGTON

Gesauteerde ossenhaas met een duxelles van paddestoelen en ui in bladerdeeg, bereid met een rode 

wijnsaus en gevogeltemousse met een cranberrycompote. 

DUET VAN 
GESAUTEERDE ZEEBAARSFILET

Glutenvrij

RAVIOLI GEVULD MET
BOSPADDESTOELEN

Vegetarisch

HUISGEMAAKTE
REESTOOF
Glutenvrij

‘TOURNEDOS’ VAN VELUWS WEIDE 
HOENDERFILET

Glutenvrij

TAARTJE VAN AUBERGINE EN 
COMTÉ KAAS

Vegetarisch

TRADITIONELE
BEEF WELLINGTON

RAVIOLI GEVULD MET EEN
FARCE VAN GRIETFILET

  lactose   ei   noten   vis   mosterd   gluten   schaaldieren



MEDEWERKER AAN HET WOORD

GEZOND ETEN

Verse sappen, smaakvolle soepen en alle andere heerlijke maaltijden komen uit onze keuken waar 

chef-kok Thijs Bos al tien jaar werkt. In die tijd is de vraag van de consument veranderd. “De vraag naar 

gezond eten is enorm toegenomen. Klanten vinden het nog steeds prettig om snel en gemakkelijk te

eten, maar zij vinden het wel belangrijk dat er minder zout of suiker in de gerechten wordt verwerkt.”

INSPIRATIE

De chef-kok beslist niet alleen wat er zes dagen per week in de keuken wordt gemaakt. “Ook voor 

het aanbod in de decembermaand overleg ik samen met de andere koks. Op die manier hebben we 

allerlei verrassende ideeën voor de gerechten. Mijn inspiratie haal ik uit kookboeken en ik lees veel 

recepten op het internet. Door steeds samen aan de slag te gaan en vooral heel veel te proeven, 

ontwikkelen we samen nieuwe smaakvolle gerechten.”

Thijs Bos

VEGETARISCHE GERECHTEN

Wilt u tijdens de feestdagen liever niet te lang in de keuken staan? Dan kunt u weer bij ons 

terecht voor de voor,- hoofd,- en nagerechten. “Vorig jaar hebben we twee vegetarische gerechten 

ontwikkeld. Dit jaar is dat een verdubbeling. Consumenten willen alleen minder zout en suiker, maar 

zij vinden het ook steeds belangrijker om minder vlees te eten. Dat zie ik elke keer weer als een 

nieuwe uitdaging. Als je van klanten hoort dat zij hebben genoten van het eten en volgend jaar weer 

terug willen komen, is dat voor mij een groot compliment.”



Tomaten
Daar kunt u niet omheen in onze winkel! Het hele jaar door bieden wij 

u een assortiment van minimaal 40 soorten onbespoten Hollandse 

tomaten aan. Ze komen rechtstreeks van onze teler, Tomatoworld.

Alle tomaten hebben een pure smaak. Dit komt omdat ze duurzaam én 

verantwoord worden geteeld. Al deze tomaten zijn dan ook ideaal voor 

al uw salades, soepen, maaltijden of als gezond tussendoortje.



Trends

Landwaart Culinair is altijd op de hoogte van de laatste 
trends. We realiseren ons dat onze klanten graag 
bewust eten en met seizoensgebonden ingrediënten 
koken. Groenten spelen daarin de hoofdrol. Daarnaast 
hebben onze chef-kok en chef patissier een paar 
glutenvrije gerechten en gebakjes ontwikkeld. De 
smaken zijn nog steeds hetzelfde: lekker en puur.

LEKKER, PUUR EN
BEWUST ETEN



KLANT AAN HET WOORD

OMRIJDEN

Echte fijnproevers rijden graag even om voor onze culinaire hoogstandjes. Janny van der Heijden, 

culinair publiciste, schrijfster van tientallen kookboeken en bekend van programma’s als Heel 

Holland Bakt, Tijd voor Max en Denkend aan Holland, heeft die moeite er voor over. “Het is 

letterlijk en figuurlijk de omweg waard. Landwaart Culinair kan ik samenvatten met de 4 V’s: vers, 

verantwoord, verrukkelijk en vriendelijk”, aldus Van der Heijden.

ONTDEKKINGSTOCHT

Van der Heijden komt oorspronkelijk uit Aerdenhout. Het zoeken van nieuwe culinaire zaken was 

een ware ontdekkingstocht voor haar. Jaren geleden organiseerden vrienden van Van der Heijden 

een diner. Wim Landwaart was ook aanwezig en had een taartje meegenomen uit zijn winkel. “Dat 

taartje was heerlijk. Vanaf dat moment was ik enthousiast en wilde ik die winkel in Maartensdijk wel 

eens zien. Ik zag zo veel mooie producten én dat de zaak met veel liefde wordt gerund.”

FRUITTAARTJES

Alleen al van het schap vol verse tomaten wordt Van der Heijden ontzettend blij. “Dat is ongekend 

in Nederland. Heel bijzonder hier is de combinatie van groente, fruit, brood, banket en traiteur. Het 

is fijn dat je hier voor alles terecht kunt, ook als je niet van koken houdt. Zelf ben ik een enorme 

kookfan, dus tijdens de feestdagen sta ik zelf in de keuken. Als ik zelf niet bak, koop ik hier graag 

taartjes. Mijn kleindochters vinden vooral de taartjes die er als vruchten uitzien prachtig. Ze proeven 

ze het liefst allemaal”, besluit Van der Heijden.

Janny van der Heijden



Patisserie

De echte fi jnproevers nemen ook een kijkje bij de 
lekkerste creaties uit onze patisserie. De patissiers 
pakken ook dit jaar weer fl ink uit! Denk bijvoorbeeld 
aan de kersttaarten Basilic Noël (glutenvrij) en Winter 
Wonderland. Liever een eenpersoons gebakje? Dat kan 
natuurlijk met de feestelijke Santa’s Hat en het gebakje 
met champagne en verse frambozen. De overheerlijke 
glaasjes met verschillende soorten vullingen staan 
ook voor u klaar, net als de verse friandises. Stuk voor 
stuk zijn de lekkernijen zoete kunstwerken, waarin 
huisgemaakte bavarois, rabarber, chocolade en vers 
fruit een rol spelen.

SMAAKEXPLOSIE



Christmas Edition
MOUSSE VAN KARAMEL EN CHOCOLADE 

met een laagje karamel en een frisse passiebavarois. Bovenop een heldere passiegelei 

met passievrucht en een chocoladedecoratie.

MOUSSE VAN KARAMEL 
EN CHOCOLADE

Glutenvrij

MOUSSE VAN FRAMBOZEN 
EN STERANIJS 

Glutenvrij

KOFFIEMOUSSE

Glutenvrij

BASILIC NOËL
Glutenvrij

SANTA’S HAT

WINTER WONDERLAND

FRUITS ROUGES TAART

CHAMPAGNE FRAMBOOS

FRAMBOISIER

CHOCOLADEMOUSSE VAN FRAMBOZEN EN STERANIJS

met een frambozencompote en een bosvruchten bavarois. Bovenop een bosvruchtengelei en vers fruit.

KOFFIEMOUSSE

met een mandarijnencompote en een mandarijnen bavarois. Bovenop een 

chocoladespiegel en chocoladedecoratie.

BASILIC NOËL

Chocoladebiscuit, rabarbercompote, vanillemousse en een vleugje basilicumcrémeux. Omhuld met een 

chocolademousse van frambozen en steranijs voor een lekkere winterse smaaksensatie.

WINTER WONDERLAND

Een sloff enbodem gebakken met verse appeltjes, mandarijncrémeux en een karamel van calamansi, kokos en 

mandarijn. Tussenin twee lagen pecan dacquoise en de hele taart is omhuld met een tonkamousse.

CHAMPAGNE FRAMBOOS

Amandelbiscuit, frambozen bavarois en een feestelijke champagnemousse. Gedecoreerd met 

verse frambozen en meringuestaafj es.

SANTA’S HAT

Cassiscompote met frambozen, amandelbiscuit en een luchtige mousse van roomkaas op een krokant koekje. 

Gedecoreerd met marshmallow als een vrolijk kerstmutsje.

FRUITS ROUGES TAART

Een gebakken pâte sucrée bodem met amandelcrème en frambozen. Daarop een bosvruchten bavarois, 

quenelles van vanillemousse en vers fruit.

FRAMBOISIER

Een gebakken pâte sucrée bodem met amandelcrème en frambozen. Daarop een bosvruchten bavarois, 

gedecoreerd met verse frambozen.

KOFFIEMOUSSE

  lactose   noten   gluten  ei





Christmas Edition

AMANDEL KERSTKRANS AMANDEL KERSTSTAAF

FRIANDISES

Bakkerij

Elk brood wordt bij Landwaart Culinair ambachtelijk 
en met liefde gebakken. Wij gebruiken geen gist, maar 
desem als rijsmiddel. Dat is een natuurlijke wijze van 
brood bakken. Met desem rijst brood in ongeveer 12 
tot 48 uur. Daardoor heeft het de tijd om rustig een 
ongekend volle smaak te ontwikkelen. We hebben 
zoete én hartige broden. Denk bijvoorbeeld aan de 
traditionele kerststollen met amandelspijs. Of wat 
dacht u van de feestbroden met Amarena-kersen door 
de amandelspijs verwerkt, zoals alleen de bakkers van 
Landwaart die kunnen maken. De foccacia’s en kleine 
broodjes die u ook zelf thuis kunt afb akken, maken de 
(ontbijt)tafel compleet.

MET LIEFDE BEREID



FOCACCIA

BREEKBROODJES

FEESTBROOD
met amandelspijs en Amarena-kersen

KERSTSTOL



Oud & Nieuw
EEN SPRANKELENDE 
JAARWISSELING

Zet de champagne maar koud en laat u verleiden door 
ons assortiment om het oude jaar feestelijk af te sluiten. 
Zoals appelflappen, champagnetruffels en taart met 
champagne en verse frambozen. Voor nieuwjaarsdag 
hebben we zelfgemaakte huzaren- en zalmsalades, 
heerlijke verse salades, luxe hartige hapjes, quiches en 
ragout. Zo luidt u gegarandeerd passend het nieuwe 
jaar in.





Namens het gehele team van Landwaart  Culinair we nsen wij u smakelijke feestdagen en een gezond 2020!_



Bekijk onze sociale media voor

inspiratie en seizoensproducten

@landwaartculinair en

 /landwaartculinair
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