
CHAI LATTE
Indiase specerijen thee met warme melk, 

kaneel, vanille & honing
3,50

GEMBER & CITROENMELISSE
verse gember en citroenmelisse uit onze kas, 

samen in kokend water
3,50

GEMBER, KOMKOMMER & CITROEN
Earl grey thee met verse gember, 

komkommersiroop & citroenparten
3,50

GEMBER & SINAASAPPEL
verse gember en parten sinaasappel 

samen in kokend water
3,50

GEMBER & LIMOEN
verse gember en parten limoen 

samen in kokend water
3,50

MAROKKAANSE VERSE MUNT
Marokkaanse verse munt uit onze kas in kokend 

water, naar wens met honing
3,50

VERSE CITROENMUNT, 
GEMBER & CITROEN

verse citroenmunt uit onze kas, verse gember 
en citroen parten, samen in kokend water

3,50

CHOCOLADE VERSE PEPERMUNT
chocolade verse pepermunt uit onze kas in 

kokend water, proef ‘a�ereight thee’
3,50

ROZEMARIJN
rozemarijn uit onze kas, sinaasappel part, 

kruidnagel & honing in kokend water
3,50

KAMILLE & STERANIJS 
kamille uit onze kas & steranijs in kokend water

3,50

LAVENDEL & HONING
lavendelbloemen uit onze kas & honing 

in kokend water
3,50

KRUIDENTHEE

SPECIALS 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

PR A AT BI J,  G E N I ET & M A A K BL I J V E N DE H E R I N N E R I NG E N
BI J  W E LG E L EG E N

Kies een van onze specials en laat je even lekker verwennen met een “koude of warme Special” 
speciaal voor jou op de kaart gezet!

bestel een koffie, cappuccino, espresso, 
latte of espresso macchiato 

met een verwenshotje of dotje à 0,50 
keuze uit: caramel, kaneel, hazelnoot, slagroom

LATTE CARIBBEAN
een verwen latte macchiatto met alcoholvrije 

Caribbeanrumsiroop, slagroom & chocoladecrisp
4,95

IRISH COFFEE
Jameson whiskey, koffie en room

6,95

FRENCH COFFEE
Cointreau, koffie en room

7,50

SPANISH COFFEE
Licor 43, koffie en room

6,95

ITALIAN COFFEE
Amaretto, koffie en room

6,95

KARAMEL FRAPPUCCINO
ijskoffie met karamelsiroop, 

slagroom, karameltopping & mini fudge
4,50

CARIBBEAN FRAPPUCCIONO
ijskoffie met Caribbeanrumsiroop, 

slagroom & chocolade crunch
4,50

MANGO FRAPPUCCIONO
ijskoffie met mangosiroop, 

slagroom & mango-passievruchttopping
4,50

KOFFIE

SMOOTHIES
AARDBEI, FRAMBOOS,

BRAAM & SINAASAPPEL
4,95

MANGO, SPINAZIE, ANANAS, 
BANAAN & APPEL

4,95

IJSCOUPES
WELGELEGEN

sorbetijs: mango, framboos & aardbei, 
hierbij witte chocolade cornflakes, 
mango-dragoncrème & slagroom

6,50

CHOCOLAT & NUTS
roomijs: Rolo chocolade, 

stroopwafel & pistache hierbij karamelcrème, 
stroopwafel & pistache crunch 

6,50

TAART
ELKE WEEK 3 VERSCHILLENDE SMAKEN 

UIT ONZE KEUKEN TE KIEZEN, 
VRAAG JE GASTHEER OF GASTVROUW

3,50

STICKERVEL 
 
Stickervel: afmeting: 21bX14H: 3 stuks, achtergrondkleur zwart en met koperen kleurig (hoeft niet die 
glans te hebben)  
beschrijving: Desinfecteer hier uw handen, daaronder het logo van Welgelegen 
 
LET OP: op alle kaarten ergens onderaan toevoegen:  
 
WIFI: Welgelegen Gasten 
 
Scan de QR Code: 
 

 
 
Of gebruik wachtwoord “wifi@welgelegen” 
 
 
KINDERKAART 
Wentelteefjes gaan eraf en hiervoor in  de plaats  
CHURROS 
Gefrituurde tarwbloem stengel snacks, een echte Spaanse verwennerij met suiker & kaneel. Buen 
provecho! 
5,50 
 
Nieuw gerecht: 
POPCORN LATTE MACCHIATO 
Samen met papa en mama koffieleuten? Dat kan bij ons, probeer deze heerlijke latte met warme melk, 
popcorn, karamel, mini marshmellows & slagroom.  
3,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIFI: Welgelegen Gasten
Scan de QR-code:

Of gebruik wachtwoord: 
wifi@welgelegen


