
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)

GAMBA & HEILBOT
pakketjes van rettich met gemarineerde gamba en rode 

ui, hierbij gerookte heilbot en taisoy mayonaise
11,50

VIS, SUSHI & SASHIMI
verwenplateau van rauwe vis, sushirijst en garnituren

12,50

GEVOGELTE & RIVIERKREEFT 
in een rouleaux, gecombineerd met coquilles 

en gele curryschuim  
14,50

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) 

SALADE VAN ASPERGE 
met ei, bieslook, 

geserveerd met schuim van Parmezaan, 
crème van avocado & kruiden mesclun 

12,50

GEROOKTE ASPERGE 
gecombineerd met “Valencay” (zachte geitenkaas), 

gepofte rode biet & een schuim van vadouvan 
12,50

PIZZA “LAMMETJE”
briquedeeg pizza met pulled lam & nagelhout van lam, 

gegrilde paprika, courgette, sjalotjes, 
gemarineerde olijven en tomaat, oreganomayonaise

12,50

APPEL, MANGO & EENDENLEVER
terrine, hierbij een chutney van tamarillo 

en crostini van brioche
14,95

LAMSRACK
gebakken, hierbij salsa verde, 

groene asperges, caponata groente 
en gegrilde roseval aardappelen 

31,50

VEGA TAARTJE 
van rode linzen, ui, sesamzaad, amandelen, 

koriander & gember, 
hierbij een saus van laurierblad

19,95

VERSE ASPERGES
met zalmfilet of warme beenham 

en gekookte ei, peterselie aardappelen, 
geclarifieerde boter & Hollandaise saus

22,50

KREEFT & TONIJN 
1/2 kreeft met kreeftensaus, 
een saffraanrisotto en tonijn 

op Chinese kool met doperwten crème
39,95

MERENGUE, HANGOP & CHEESECAKE 
merengue van limoen, hierbij vanille hangop, 

aardbei, cheesecake ijs en gemarineerde aardbeien
8,50

KARAMEL SNICKER TAARTJE
hierbij crème brulee ijs en 

een panna cotta van Tia Maria
8,50

CHOCOLADE & BANAAN
pure chocolade en bananenmousse 

met gekonfijte kumquats
8,50

ZOMERS IJS
Duindoorn yoghurt ijs, bosvruchten sorbetijs 

& perenijs met fruit en vruchtencoulis garnituur
8,50

KAASTAFEL
verrassende kazen uit Nederland (Gld) en andere 

landen, gepresenteerd met mooie garnituur
14,50

ASPERGE SOEP 
met garni van verse asperge, 

peterselie en croutons 
6,50

SPEENVARKENFILET & VARKENSWANG  
met een saus van rosé bier, peulen, 

koolrabi en ratte aardappelen
22,50

RUNDERBAVETTE
met gebakken eendenlever, anijschampignons, 

sjalot puree en pommes fondant   
27,95

TOURNEDOS
fijne kalfsjus met zwarte knoflook, 
mini groenten en pof aardappel

29,50

SLIBTONGETJES
à la meunière, hierbij gestoofde prei, gepofte 
cherry tomaat, suikersla en aardappelpuree

22,50

DORADEFILET
geserveerd met een waterkerssaus, 
een zalf van aubergine & rode ui, 
groene asperge en kruidenrisotto 

22,50

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

GEROOKTE LAMSBOUILLON 
Met garnituur van doperwtjes, 

tomatencomcassé, groene kruiden en lamsvlees 
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.

DRY AGED RIBROAST 
met madeira jus, grove seizoensgroente, aardappelen & kruidenboter (2 personen)

34,50 p.p.

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


