
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)

ZEEBAARS
gemarmerde zeebaars met algenpoeder, 

gepresenteerd met Buratta, bieslook, 
rode linzen & tomaat, hierbij

een koude bouillon van shiso-leafes
13,95

GAMBA & COQUILLES 
op een rijkelijke kruiden & pluksalade, 

daarbij een schaaldierencrème, dressing 
van waterkers & taysoi en zwoerdkrokantje

12,50

SUSHI VAN TRUFFELAARDAPPEL
met honing, geitenkaas & sesam, gemarineerde 

asperge, bleekselderij salade en 
in soja gelegde eidooier  

9,95

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
verse basilicum & sla, Parmasan & avocado olie

12,50

GANDAHAM & VARKENSWANG 
hierbij een prei & kokos crème, rabarber espuma, 

verrassend onder rook geserveerd
12,50 

TOURNEDOS
geserveerd met gegrilde roseval aardappel, 

salsa van gekleurde tomaten, 
prinsessenbonen, paksoi en een jus van 

rode wijn, vanille & gerookte boter
29,95

LAMSRUGFILET
in combi met zacht gegaard lamsneck, 
gefermenteerde shiitake, oesterzwam,
sugarsnaps, mini venkel en parelgort, 

hierbij een mosterd lamsjus
26,50

ACHTERHOEKSE HOEN
suprême, gemarineerd met Baharat 

kruiden en gepresenteerd met spinazie, 
meiknol, minipeen en kruidenpuree 

hierbij een jus van daslook
22,50

YOGHURT KAFFIR-LIMOEN MOUSSE
met verse aardbeien, afgebrande 
honingmerengue en Malibu-gel, 

gepresenteerd onder een geperforeerde bol 
van witte chocolade 

8,50 

CHOCOLADE BROWNIE
bereid met sinaasappel, gember, zeezout & 
noten, hierbij verse passievrucht, hangop, 

karnemelkijs & espressoshot
8,50

IJSCOUPE WELGELEGEN
sorbertijs: mango, framboos & aardbei, 

hierbij witte chocolade cornflakes, 
mango-dragoncrème & slagroom

6,50

PAARSE TOM KA KAI SOEP 
met garnituur van pulled chicken, 

gebakken rode kool en julienne van prei
6,50

ZONNEVIS
gebakken zonnevis geserveerd met een 

croute van limoen, romige quinoa, 
zeebanaan, groene asperge, 

witlof en een saus 
van noilly prat & mosterd 

24,50

GROENTE SPAGHETTI 
hierbij een curry van Jackfruit, gebakken 

rode ui, Parmezaanse kaas en 
notencrumble

19,95

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

4 gangen: 47,50   -   5 gangen: 52,50   -   6 gangen: 57,50   -   7 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

GEROOKTE RODE UIEN BOUILLON
met garnituur van kruidenomelet, 

rode ui en zuurdesem crostini’s
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

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


