
HARING
haring tartaar op toast met rode biet, 

Amsterdamse ui, dille en piccalilly mayoniase 
10,95

SUSHIBOWL
rijkelijke schaal met verschillende groente, 

avocado, wakame salade, sushirijst, 
gemarineerde zalm of sashimi van ossenhaas, 

hierbij wasabi & soja
13,50

SALADE & VIS
mesclun salade met pompoen, gerookte forel, 
gamba’s en een mosterd, kruiden vinaigrette

13,95

GEITENKAAS
op muesli notenbrood met veldsla, cranberries, 

appel, courgette & acetostroop 
9,95

VEGGIE SALADE
kikkererwten, biet, koriander, pecannoten, 

kiemgroente & gekookt eitje met een 
hummusdressing

12,50

STEAKTARTAAR
op toast met rucola sla, tartaar saus, krokante 

Parmezaan en zontomaat
11,50

GEROOKTE EENDENBORST
op brioche brood, met Tamarillo chutney en 

krokante uienringen 
9,95

CARPACCIO 
van rund op stoer brood van bakker 

Michel Nales, met basilicum, 
oesterzwammen, Parmezaanse kaas en olijfolie

12,50

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

VIS OP DE PLANK
Fijne proeverij van allerhande visgerechten, 

schaal & schelpdieren om samen van te delen
19,95 p.p.

(per portie van telkens 2 personen te bestellen) 

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)

WARME GERECHTENKOUDE GERECHTEN

ZALM SHOARMA
gebakken zalm met rode ui, baby boerenkool, 

atjar & kerriemayonaise
13,50

TRUFFELRISOTTO
met paddenstoelen, gepocheerd ei, 

Parmezaanse kaas en rucola
13,50

UITSMIJTER OP DE PLANK
3 gebakken eitjes, serranoham en kipfilet, 

jong belegen kaas en salade
10,95

BAKBLOEDWORST
met zuurkool, gebakken peer en 

calvadossaus, hierbij een brioche krokant
10,95

PHILLY CHEESE STEAK
dungesneden, gebakken rund, gesmolten 

gruyere kaas, gebakken ui & paprika op brood, 
hierbij Thaise sriracha mayo

17,50

JAPANSE KIPSATÉ
op bananenblad met garni als 

seroendeng, crispy unions, kroepoek, 
atjar, kokos & wit brood

12,50

BURGER
runderburger, op kruidenbol met romaine sla, 

Old Rotterdam kaas, gegrilde 
courgette & paprika en sweet-chili mayonaise. 

Uiteraard met dikke frieten!
15,50

WILDKROKET
drie kleine kroketjes op brood 3 keer anders 

gecombineerd: uienchutney, mosterdbieslook 
mayonaise en harissa kruidendip

10,95

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

APPETISERS

SOEPEN
PALINGSOEP

met garnituur van paling, 
kervel en profiterols

6,50

VENKEL, KNOFLOOK BOUILLON
met garnituur van zoete aardappel, 

venkel en ui
6,50


