
SUSHIBOWL
rijkelijke schaal met verschillende groente, 

avocado, wakamé salade, sushirijst, 
met naar keuze sashimi van tonijn 

of met Japanse omelet
Japanse omelet 14,95 

sashimi van tonijn 16.50

RUNDERTATAKI 
flinterdun gesneden, op brood en geserveerd 

met een pistache vinaigrette, pastinaak chips, mini 
boerenkoolsalade & Oude Reypenaer kaas op brood

13,95

TOSTADA ZALM 
krokante open wrap, gerookte zalm, 

miso dressing, zoetzure pastinaak, gegrilde 
avocado en pijnboompitten

13,95

HERTEN PASTRAMI 
geserveerd met freekeh, gegaard met venkelzaad 

en basilicum, venkel, creme fraiche 
en groene kool gegaard met groene curry

13,95

RODE KOOL & GORGONZOLA 
salade van gemarineerde rode kool, gorgonzola 

kaas, geroosterde pompoen, veldsla, pecannoten 
en een venkelvinaigrette

12,95

VEGAN BLT 
koningszwam van de grill, gebakken vleestomaat, 

mesclun salade, zwarte knoflookhummus, 
komkommer-sesamsalade, op getoast uienbrood 

met tzatziki om te dippen
12,50

ZEEBAARS 
met snijbiet, geroosterde bloemkoolpuree, 

cantharel en beurre noisette met specerijen
11,95

UITSMIJTER OP DE PLANK 
3 eitjes, heerlijk brood, 3 vleeswaren: 

kipfilet, serranoham, jonge kaas en
 gemengde kruidenpluk salade met rauwkost

12,50

HERFSTRISOTTO
met kastanje, paddenstoelen,

 geschaafde walnoten, gestoofde pompoen 
en gegratineerde geitenkaas

11,95

RENDANG VAN BRISKET
klassiek Indonesisch stoofgerecht van rund, 

geserveerd met verse atjar & tauge 
op Libanees vloerbrood

16,50

GARNALEN KIBBELING 
in dille tempurabeslag, op Turks brood 

met coleslaw van Chinese kool, 
komkommer en chilipeper, cocktailtomaten 

en ras el hanout mayonaise
13,50

COQUILLES
gebakken coquilles, hierbij avocadopuree, 

venkelbereiding, gefermenteerde peen 
en een furikake jus

geserveerd met getoast brood
15,95

WILDBURGER
medium gebakken, 

geserveerd met camambert, gebakken 
oesterzwammen, rode uiencompote, 

rucola en verse friet
16,25

OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt

4,95 per stuk

KAVIAAR
met blini’s

19,95 per 10 gram

GARLIC BREAD 
verse knoflook, olie, rode ui, 

brood & mozzarella uit de oven. heerlijk! 
4,95 per portie (2 personen)

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

2,75 per stuk (minimaal 4 stuks)

BROOD & DIPS 
truffelmayonaise, olijventapenade en 

zongedroogde tomaten tapenade met brood
6,25 per portie (2 personen)

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse en Spaanse 

ham en worst, daarbij bruchetta, olijven, 
olie, dip en tapenade 

17,50 per portie (2 personen)

NACHO’S
overbakken met kaas en geserveerd met 
guacamole, tomatensalsa & roomkaas

8,95

BITTERBALLEN 
geserveerd met dips, naar keuze: 

rund, oesterzwam of seizoensvulling
1,00 per stuk (minimaal 4 stuks)

BITTERGARNITUUR 
bitterbal, mini kaassoufflé, 

mini frikadel & bamibal, 
geserveerd met chilisaus & mayonaise

1,00 per stuk (minimaal 4 stuks)

WARME GERECHTENKOUDE GERECHTEN

LUNCHKAART

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  22 ,95  p .p .
Mocht je graag van allerlei gerechten een kleine variant willen proeven, bestel dan gewoon een “Wandeling door de kaart” 

dan serveren wij in 3 gangen, 5 kleine verrassing proeverijtjes 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
POMPOENSOEP

met rode peper, kardemom en gember
 geserveerd met komijn crème fraiche & koriander

5,50

WILDBOUILLON
geserveerd met bospaddenstoelen, 

bosui & wildpoulet
6,95

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

salades serveren we met brood & gezouten boter

soep serveren we met brood & gezouten boter
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