
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 

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 & Spaanse varianten 
van ham en worst, daarbij bruchetta, olijven, 

olie, dip en tapenade 
15,50 per portie (2 personen)

BURRATA
Italiaanse mozzarella, gevuld met room in 
een salade couscous, pompoenbolletjes 

en Parmesan met aceto siroop
10,50

ZALM
ceviche van zalm met komkommer, rettich, 

paarse wortel en wasabi kaviaar
12,50

COQUILLES
gebakken, hierbij lardo spek, romanesco, radijs, 

paprika en een yoghurtcrème
14,95

RUND & TONIJN
carpaccio van rund met groene pluksalade, 

daarbij sashimi van tonijn op wakamé
14,50

(Carpaccio van rund ook separaat te bestellen 10,95) 

KALFSWANG & MAKREEL
een terrine, hierbij een parelcouscoussalade met 

vadouvan, acetocrème en een crumble van olijven 
12,50

ZWEZERIK & BAKLEVER
gebakken en gecombineerd met gestoofde appel

 in mosterd, kruidnagelschuim en 
een salade van knolselderij

13,50

SPRINGROLLS EEND
gerold met “confit de canard” zuurkool, vijf spices 
en hazelnoot, hierbij een sinaasappelvinaigrette

9,95

STEAK TARTAAR
met Aziatische twist; sesam mayonaise, 

krokante wasabi en een karnemelk, yuzudressing
12,50

DRY AGED ENTRECOTE
met madeira jus, grove seizoensgroente, 

aardappelen & kruidenboter
32,50 p.p.

BIET WELLINGTON
in bladerdeeg gegaarde biet, 

hierbij aubergine,
 gegrilde paprika, polenta, 

poftomaatjes & winterpostelein
19,95

WINTERKABELJAUW & RUNDERSUKADE
op een truffelrisotto met bospeen 

en een saffraansaus
22,50

SCHELVIS FILET
hierbij een beurre blanc en fijne groente 

als prei, courgette & roodlof
22,50

ZALM & ZEEBAARS 
met een saus van kreeft, geserveerd 

met venkel, paarse aardappel 
en gele wortel, hierbij aardappel soesjes

22,50

KARAMELZEEZOUT TAART 
met mousse van witte chocolade en 

een  frambozenparfait
8,50

CITROEN TAARTJE 
met mandarijn, schuim van 

sinaasappel & kardemon en bol kokosijs
8,50

KOFFIEMOUSSE
met crème van Baileys, vanille-ijs 

en amandelschots
8,50

GEVULDE PEER 
met boeren jongens & amandelspijs 

in krokant bladerdeeg, hierbij een sabayon 
van steranijs  en malaga ijs

8,50

KAASTAFEL
compote, noten en gedroogde vruchtengarnituur

14,50

OSSENSTAARTBOUILLON 
met kerrieroom

6,50

DRY AGED RIBROAST 
met madeira jus, grove seizoensgroente, 

aardappelen & kruidenboter (2 personen)
34,50 p.p.

SPARE RIBS A LA “RON BLAUW” 
zonder bot en gelakt, 

met hasselback aardappelen, 
ratatouille & Amerikaanse coleslaw

19,95

TAMME EENDENBORSTFILET 
gemarineerd in ras el hanout, 

honing & soya, hierbij aardappelmousseline, 
witlof, spruiten en een jus van citroengras

22,50

BOERDERIJ KIP
geserveerd met een saus van groene curry, 

gele biet, bloemkool, gebakken paddenstoelen
en kruidenrijst  

19,95

TOURNEDOS
met stroganoffsaus, zoete aardappel, 

spinazie & ui en gegrilde suikersla 
29,50

DINERKAART

SOEPEN

DESSERTS

HOOFDGERECHTEN

APPETISERS

VOORGERECHTEN

RR

Onze keuken is voor diner geopend van 17.00 – 21.00 uur    Alle gerechten bevatten allergenen, vraag ons gerust naar meer informatie

VIE R HET LEVEN & GENIET VAN K LE INE PROEVER IJ TJES
 EN L A AT U DOOR ONS K EUK ENTE AM VER R ASSEN

5 gangen: 47,50   -   6 gangen: 52,50   -   7 gangen: 57,50   -   8 gangen: 62,50
Ons verrassingsdiner is een avondvullend dinerarrangement dat tot uiterlijk 19.30 uur besteld kan worden

PLUK DE DAG & PROEF VAN EEN PASSEND WIJNARRANGEMENT   5,95 per glas

TOMATEN, KOKOSCURRYSOEP
met garnituur van lente ui & knoflook croutons

6,50

Dry aged rund: Sinds september 2018 hebben we een eigen “Dry Aged Kast” waarin we op traditionele 
wijze heerlijke rundvlees producten voor jou rijpen. Ervaar de malsheid en karakteristieke smaak 

van Dry Aged vlees bij Welgelegen! Wij serveren de unieke Ribroast van Rund en Entrecote, jij kiest!

Laat je vegetarisch verwennen met voor- en hoofdgerecht. Vraag naar de mogelijkheden.


