
WARME GERECHTEN
UITSMIJTER  

Drie gebakken eitjes op de plank,
diverse vleeswaren & jong belegen kaas.

Hierbij gezonde voorjaarsgroente & salade
9,95

QUESEDILLA 
Rode bieten quesedilla, gevuld met geitenkaascrème, 

rucolasla, zongedroogde cherrytomaat & rode ui
7,95

BURGER 
van de grill, getopt met pancetta, oude kaas, 

ijsbergsla, tomaat, rode ui, augurk & hamburgersaus. 
Lekker met krulfrieten

12,50

KIPPENLEVER        
Gebakken en geserveerd op een plak brood, 

hierbij aceto-balsamico uitjes, crispy uienringen, 
knoflook champignons & een piccalilly mayonaise

8,95

VOORJAARS PROEVERIJ      
Klein broodje met lamskroketje en truffelmayonaise, 

daarbij een sandwich belegd met lamsham, 
zoetzure sjalot, zontomaat & balsamicostroop en 

een rijkelijk gevulde runderbouillion 
12,50

TOSTI VIS     
Zalm, kruidenboter & mozzarella  

6,95

TOSTI VEGA 
Paprika, rode ui, pesto, tomaat & cheddar kaas 

5,95

VERSE JUS D’ORANGE 
3,50

SMOOTHIE VAN VERS FRUIT
elke dag wisselend, vraag ernaar 

bij onze gastheren en gastvrouwen 
4,50

CARPACCIO
 getopt met huisgemaakte pesto, 

Parmezaanse kaas, 
rucola en pijnboompitten 

9,95

STEAK TARTAAR
van rund, hierbij truffelmayonaise, mesclun sla, 

uitgebakken pancetta en aceto-balsamico stroop
10,95

PIZZA MAKREEL
briquedeeg bodem, getopt met verse makreel, 
mayonaise van wasabi, zeekraal, zoetzuur van 

sjalotjes, Japanse kruiden en koriander
12,50

GEZOND
ham, kaas, tomaat, ei, komkommer,

selderie salade en sla
7,95

BRUSCHETTA’S
3 gegrilde broodjes, besprenkeld met knoflook & 

olijfolie. Belegd met Italiaanse vleeswaren van onze 
snijtafel en kaas, getopt met verschillende garni 

9,95

CLUBSANDWICH
Getoast brood met gerookte kipfilet, bacon, 

ijsbergsla, rode ui, komkommer en ei. Geserveerd 
met een kerrie mayonaise en naturel chips

8,95

LUNCHKAART

VERSE SAPPEN BROOD

SOEPEN

RR

Onze keuken is op dinsdag t/m zondag voor lunch geopend, vanaf 12.00 uur.  Alle gerechten bevatten allergenen, vraag ons gerust naar meer informatie

WA N DE L I NG DOOR DE K A A RT  18 , 50  p .p .
Mocht u graag van allerlei gerechten een kleine variant willen proeven, bestelt u gewoon een “Wandeling door de kaart” 

dan serveren wij in 2 gangen, 6 kleine proeverijen van de gerechten op onze lunchkaart.

QU ICK LU NCH
U bestelt minimaal 1 uur voor aankomst bij Welgelegen uw lunch en wij serveren binnen 15 minuten de door u bestelde gerechten

MOSTERDSOEP
garnituur van lente ui en croutons.

naar keuze geserveerd met gerookte forel 
of uitgebakken spek

6,50

RUNDERBOUILLON   
Dubbel getrokken, rijkelijk gevuld.

Geserveerd in een wijnglas en on top 
een crostini met een anti-boise van tomaat

6,50

SALADES

OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt

3,50 per stuk

KAVIAAR
met blini’s

18,50 per 10 gram

GARLIC BREAD 
verse knoflook, olie, brood en 

mozzarella uit de oven. Heerlijk! 
4,50 per portie (2 personen)

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

1,95 per stuk

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse en Spaanse 

ham en worst, daarbij bruchetta, olijven, 
olie, dip en tapenade 

14,50 per portie (2 personen)

APPETISERS

FOREL & GAMBA  
een salade van gerookte forel, wasabi-mayonaise, 

gemarineerde gamba’s en crudités 
van o.a. wortel, komkommer & radijs, 
geserveerd in krokant van briquedeeg

14,50

EEND TERIYAKI
Little gem sla met gebakken teriyaki eend, 
hierbij paprika, rode ui en pijnboompitten

14,50

KEUZE UIT WIT-, BRUIN- OF SPELTBROOD


