
SUSHIBOWL
rijkelijke schaal met verschillende groente, 

avocado, wakame salade, zeekraal, sushirijst, 
met naar keuze sashimi van tonijn 

of rijkelijke vega garnituur
13,50

GEITENKAAS
op muesli-notenbrood met veldsla, 

cranberries, appel, courgette en acetostroop 
9,95

VEGGIESALADE
kikkererwten, biet, koriander, pecannoten, 

kiemgroente en een gekookt eitje 
met een hummusdressing

12,50

CARPACCIO 
van rund op stoer brood van bakker 

Michel Nales, met rucola, Peccorino kaas, 
gefrituurde kappertjes & truffelmayonaise

12,50

PARELCOUSCOUS
salade van couscous & pluksla, hierbij een 

variatie aan gedroogde Zuidvruchten, 
pijnboompittten, gekruide kip en 

een Ras al Hanout dressing
14,50

GORGONZOLA & SPINAZIE
op een Arabisch broodje gepresenteerd met rode 

linzen en een salsa van tomaat & olijven
10,50

CLUB SANDWICH ITALIAN STYLE
Parmaham, gemarineerde groente en 

een basilicum, oregano mayonaise
12,50

VITELLO TONATO
op een bagel, dun gesneden kalfsrosbief met 

tonijnmayonaise, hierbij een salsa van 
sud ’n sol tomaatjes en krokante uienringen

12,50

ZALM SHOARMA
gebakken zalm met rode ui, babyboerenkool, 

atjar en kerriemayonaise
13,50

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

jong belegen kaas en salade
10,95

PHILLY CHEESE STEAK
dungesneden, gebakken rund, 

gesmolten Gruyère kaas, gebakken ui en 
paprika op brood, hierbij Thaise srirachamayo

17,50

PEKING EEND À LA WELGELEGEN
krokante peking eend, geserveerd op een 

dunne ‘pancake’ met bosui & paprika, 
hierbij wilde rijst en zoetzure atjar

14,50

LAMSCURRY
Indiase lamscurry geserveerd met 

naanbrood en coleslaw
12,95

PULLED BEEF BRISKET
heerlijk langzaam en op lage temperatuur 

gegaard rund op een brioche broodje 
met BBQ saus, tomatensalsa en 

spitskool, tuinkruiden salade
15,95

TAGLIATELLE VIS
mooie pasta met gebakken heilbot, peulen, 

kouseband en rode ui, hierbij een 
paprika, kruidensaus

13,50

WELGELEGEN CROQUE MONSIEUR
getoast brood, daartussen zontomaten, pittige 

Emmentaler kaas & nashi peer, gegratineerd met 
bechamelsaus en geserveerd met een 

gepocheerd scharrel ei
10,95

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

LUNCHKAARTRR

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
PAARSE TOM KA KAI SOEP

met garnituur van pulled chicken, 
gebakken rode kool en julienne van prei

6,50

GEROOKTE RODE UIEN BOUILLON
met garnituur van kruiden omelet, 

rode ui en zuurdesem crostini’s
6,50

RAMEN (maaltijdsoep)
Oosterse Dashi bouillon, rijkelijk gevuld met Udon 

noodles, bosui, Japanse radijs, taugé, peulen 
en shiitake. Je kiest of je deze met witvis of 

runderlende als garnituur wenst te laten serveren
8,95


