
WARME GERECHTEN
UITSMIJTER  

drie gebakken eitjes op de plank,
diverse vleeswaren & jong belegen kaas.
Hierbij gezonde zomergroente & salade.

9,95

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

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

12,50

PASTA, GROENTE & KAAS
vegetarische groene lintpasta met garnituur van 

groene asperges, bospeen en haricoverts. Getopt met 
cherry tomaat, rode ui & zeekraal. Deze is bereid in 
een Hollandaisesaus getopt met Parmezaanse kaas

10,75

PAPPADUMS & PIKANT GEHAKT   
gegratineerd met mozzarella, hierbij avocadocrème, 

crème fraîche & een tomatensalsa
8,95

RUNDER STEAK
stoer & vol van smaak, rosé gebakken steak, geserveerd 

op brood met gebakken champignons & uien.
14,95

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

5,95

PULLED TURKEY 
zacht en langzaam gegaarde kalkoen, 

geserveerd op een plak brood, lekker met rauwkost 
en smoked BBQ-saus

11,50

VERSE JUS D’ORANGE 
3,50

SMOOTHIE VAN VERS FRUIT
elke dag wisselend, vraag ernaar 

bij onze gastheren en gastvrouwen 
4,50

ACHTERHOEKS GENIETEN
pillewegge getopt met hangop crème, 

aardbeien, honing & noten, cruesli crunch
7,95

VIS VERWENNERIJ
getoast brood getopt met 

gemarineerde zalmfilet & een rivierkreeft salade, 
hierbij zoetzuur van radijs en komkommer 

met een wasabi mayonaise en frisse kruidenpluk
 10,95

CARPACCIO
sandwich belegt met rundercarpaccio 

en een rucola salade hierbij een huisgemaakte 
aardappelsalade, parmezaan krullen 

en krokante spekjes, begeleid van truffelmayonaise  
10,95

KAAS & PANCETTA
op een broodje, getopt met oude kaas, 

mosterdmayonaise, uitgebakken panchetta 
en jonge veldsla in pesto dressing 

hierbij crispy uienringen
8,95

RUNDERRIBEYE
gerookt en koud gepresenteerd op brood met 

zuurkool & gekonfijte abrikozencompote, ui, crunch 
van hazelnoten en een crème van mierikswortel

9,95

MOZZARELLA
mooie Italiaanse buffelkaas, hierbij sharon fruit 

en Parmaham, zomerse salade van frissée & rucola, 
on top balsamicodressing

10,95

TORTILLA WRAP
gevuld met een salade van 

gerookte forel & gemarineerde gamba`s, 
hierbij mesclun en wakamé

10,95

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

BOUILLABAISE
rijkelijk gevulde vissoep 

met garnituur van schelpdieren
6,50

GEVOGELTE BOULLION   
geserveerd in een wijnglas 

met mihoen, groene kruiden & prei
6,50

SALADES

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

PEKING EEND  
krokante huid en gelakt met teryakidressing, 
gepresenteerd op een Oosterse salade van 

mihoen noodles, baby mais & roodlof
14,50

GEGRILDE TONIJN & TEMPURA GAMBA`S
frisse zomerse salade gevuld met diverse crudite`s 

van rode ui, gele wortel & komkommer met een 
zachte mayonaise van wasabi

14,50

KEUZE UIT WIT-, BRUIN- OF SPELTBROOD

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


