
SOEPEN

WARME GERECHTEN

KOUDE GERECHTEN

HOTDOG SALSASTYLE
tomatensalsa, olijven, ijsbergsla, rode ui, 

chilli-mayo en geraspte cheddarkaas
8,95 

FRITTATA
op een bagel met spinazie,

gepocheerd ei & Hollandaisesaus
9,50

SURF & TURF BURGER
runderburger en gamba’s, op kruidenbol met romaine 

sla, sud ’n soltomaat en een kruiden, knoflook, 
chilisaus. lekker met friet

15,50

ITALIAANSE LUNCHPASTA
Linquine pasta met verse groente en kruiden, 
smaakvolle olie, Parmezaanse kaas & rucola

15,50

JAPANSE KIPSATÉ
op bananenblad met garni als seroendeng, crispy 

unions, kroepoek, satésaus, atjar, kokos & wit brood
12,50

VERSE MOSSELEN
in de pan met sausen en friet

15,50

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

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

GEROOKTE LAMS BOUILLON
met eigen garnituur en fijne groente

6,50

BASILICUM COURGETTE SOEP
met zachte geitenkaas, 
croutons en courgette

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

SUSHIBOWL
rijkelijke schaal met rauwe groente, sushirijst, 

gemarineerde coquille of sashimi van ossenhaas, 
hierbij wasabi & soja

13,50

VIS OP DE PLANK
fijne proeverij van allerhande visgerechten, schaal & 

schelpdieren om samen van te delen
19,95 (minimaal 2 personen) 

ZOMERSE VISSALADE
mesclun salade met gerookte heilbot, makreel filet, 

rivierkreeft en een limoen, oreganodressing
13,95

CLUBSANDWICH KIP
uitgebakken spek, avocado, pommodori tomaat, 

pluksla & kerriemayo
8,95

GRIEKSE LAMSALADE
olijven, feta, rode ui, zontomaat, 

paprika & dungesneden lamsham
12,50

STEAKTARTAAR
op toast met rucola sla, tartaar saus, krokante 

parmezaan en zontomaat
11,50

CARPACCIO SALADE
verse kruiden & pluksla met rundercarpaccio, pesto, 
fijne groente, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

12,50

GEROOKTE EENDENBORST
op brioche brood, met Tamarillo chutney 

en krokante uienringen 
9,95

KAAS
onze kaasleverancier verwent met bijzondere kazen 

wij kozen voor jou: 
Fromaggio Rosa en Monte Enebro en serveren deze 

op speltbrood en brood gebakken van roggemeel met 
notensla, vijgencompote, selderijsalade en port glacé

10,95

TOM SUM
Thaise salade met papaya, kousenband, 

cherrytomaat, Thaise basilicum, bosui, geroosterde 
pinda’s en groentedressing en red curry kroepoek

12,50


