
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)

SNOEKBAARS & ZUURKOOL
salade van zuurkool en zeekraal, gebakken snoekbaars, 

paling crème en shiitake
12,50

SUSHI & SASHIMI
verwenplateau van rauwe vis, sushirijst en garnituren

12,50

KANGOEROE
biltong van kangoeroe op een bonensalade, hierbij 

mangochutney & casava chips  
12,50

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
dungesneden rund, verse basilicum, cantharellen, 

Parmasan & avocado olie
12,50

COQUILLES 
gebakken en gepresenteerd op kimchi, gelei van zeesla, 

aardappelcrème en zwoerdkruim
14,50

VEGA SALADE 
fêta, artisjok, olijf en gekonfijte patisson,

hierbij een fijne truffeldressing
9,95

WILDZWIJN
een rilette van wildzwijn, gelei van peer, 

pastinaakcrème en gerookte wildzwijnsrug
13,50

MABRÉE VAN DUIF
met een cranberry, pompoen chutney, 

vanille, portstroop en mousse van eendenlever
14,95

HERTENRUGFILET
najaarsgroente, aardappel 
en saus van trappistenbier 

34,95

WORTELBEIGNETS 
met gebakken Halloumi kaas, rucola, 

koriander, geraspte pecorino 
en een citrusdressing

18,50

VEGETARISCHE VERRASSING
elke keer anders verwennen en genieten 

van de creaties van ons keukenteam
18,50

BARAMUNDIFILET
met beurre blanc saus,

doperwtengorgonzolapesto, 
winterpostelein, pastinaak en qnocchi

22,50

BAKLAVA
zoete verwennerij, volgens een recept uit Syrië 

met pistache bereid, hierbij vijgensorbetijs, 
perzikcompote en yoghurt crunch

8,50 

TIRAMISU 2.0
tiramisu, maar dan in een Welgelegen jasje; 

verdraait lekker & anders!
8,50

SPECERIJENCAKE 
met mousse van witte chocolade, 

rodekool sorbetijs en gel van groene appel
8,50

MACARON 
zoet en hartig, aan tafel bereid, bon apetite!

9,50

KAASTAFEL
verrassende kazen uit Nederland (Gld) en andere 

landen, gepresenteerd met mooie garnituur
14,50

PALING SOEP 
met garnituur van paling, 

kervel en profiterols
6,50

VARKENSNEK & SPEENVARKENRACK  
specerijen, groene kool, witlof, puree van prei 

en aardappel met een olie van chorizo
22,50

FAZANT
ravioli van fazant, fazantfilet gerold in pancetta, 

hierbij cavelo nero kool, aardappelpuree 
met Tallegio en roma tomaatjes 

24,95

TOURNEDOS
jus van laurier, rode kool, spruiten 
en puree van aardappel & rode ui

29,50

KABELJAUWFILET
met snijbonen, lamsoren en polenta, 

hierbij een saus van limoenblad
22,50

HEILBOTFILET
hierbij een groene currysaus, boksoi, 

paprika variatie en sesamrisotto
24,50

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

VENKEL KNOFLOOK BOUILLON 
met garnituur van zoete aardappel, 

venkel en ui 
6,50

DRY AGED RIBROAST 
Ervaar de malsheid en karakteristieke smaak van Dry Aged vlees bij Welgelegen! 

Wij serveren de unieke Ribroast van Rund met madeira jus, grove seizoensgroente, 
aardappelen & kruidenboter (2 personen)

34,50 p.p.

Daar wij met dagverse producten werken en alles met veel zorg op het moment zelf bereiden, vragen 
wij beleefd om de bestelling te beperken tot maximaal 4 verschillende voor- en hoofdgerechten


