
WARME GERECHTEN

TACO’S
gevuld met pittige chorizo worst, mais, 

ijsberg sla & geraspte kaas 
dip met guacamole, 

tomatensalsa & crème fraîche
12,50

FISHSANDWICH
in tempura gebakken schelvis, 
op brood met ravigottesaus.

10,50

SPIEGELEIEREN 
3 eieren, 2 soorten vleeswaar & kaas 

10,50

BBQ BURGER 
met tomatensalsa, bacon, oude kaas, 

jalapenos & BBQ saus, 
lekker met friet & Amerikaanse coleslaw

14,50

BRIE & PEER
samen gesmolten, 

on top honing, walnoot & lavendel 
9,50

TURKS BROOD & KIP
gebakken kippendij, rode ui & paprika, 

hierbij een koude knoflook- en cocktailsaus 
11,50

FLAMMKUCHEN
belegd met spek & ui

9,95

WARM VLEES
dun gesneden rollade met satesaus

11,50

VERSE JUS D’ORANGE 
3,75

SMOOTHIE VAN VERS FRUIT
elke dag wisselend, vraag ernaar 

bij onze gastheren en gastvrouwen 
4,75

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  19, 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

OSSENSTAARTBOUILLON 
met kerrieroom 

6,50 

TOMATEN, KOKOSCURRYSOEP 
met garnituur van lente ui & knoflook croutons 

6,50 

OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt

3,95 per stuk

KAVIAAR
met blini’s

19,50 per 10 gram

GARLIC BREAD 
verse knoflook, olie, brood en 

mozzarella uit de oven. heerlijk! 
4,95 per portie (2 personen)

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

2,25 per stuk

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse en spaanse 

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

15,50 per portie (2 personen)

APPETISERS

KEUZE UIT WIT-, BRUIN- OF SPELTBROOD

GEROOKTE ZALM OF KIP
onze bakker bakt luchtig brood met de smaak 

van roggebrood, hierop avocadocrème, 
gerookte zalm of kip & gepocheerd ei

10,50

RUNDERCARPACCIO
op een sandwich met rucola, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitjes & basilicumpesto
11,50

GEZOND
ham, kaas, selderijsalade, sla, komkommer, 

tomaat & gekookt ei
8,50

VITELLO TONATO
kalfsrosbief met tonijnmayonaise, rucola, 

kappertjes, rode ui & zwarte olijven
9,95

KAAS & WORST
smeuiige oude kaassalade en ossenworst 

8,95

CLUBSANDWICH BLT
Bacon, Lettuce & Tomato, 

mooie klassieker met mosterdmayonaise
9,95

SALADES
BURRATA

met speciale Italiaanse mozzarella, gevuld met room,  
hierbij gele & rode biet, noten en balsamico  

13,50

SUSHI BOWL
rijkelijke schaal met rauwe groente, sushirijst, 

tonijn of Peking eend, daarbij sojasaus & wasabi
13,50

HEALTHY YOGHURT
poké bowl gevuld met dikke boeren yoghurt, 

granola, peren, noten & honing
7,95


