R D I N E R KAAR T R
STICKERVEL

Stickervel: afmeting: 21bX14H: 3 stuks, achtergrondkleur zwart en met k
glans te hebben)
beschrijving: Desinfecteer hier uw handen, daaronder het logo van Welge
LET OP: op alle kaarten ergens onderaan toevoegen:

V I E R H ET L EV E N & G E N I ET VA N K L E I N E PROEV E R I J TJ E S
E N L A AT J E DOOR ONS K EU K E N T E A M V E R R A SSE N

4 gangen: 52,50 - 5 gangen: 57,50 - 6 gangen: 65,00 - 7 gangen: 69,95
Ons verrassingsdiner is een avondvullend dinerarrangement dat afhankelijk van het aantal gangen
tot uiterlijk 19.30 uur besteld kan worden.
PLUK DE DAG & PROEF VAN EEN PASSEND WIJNARRANGEMENT per glas 5,95

S O EP E N
POMPOENSOEP
met rode peper,kardemom en gember
en geserveerd met komijn
crème fraiche & koriander
5,50
WILDBOUILLON
geserveerd met bospaddenstoelen,
bosui & wildpoulet
6,95

A PPET ISE RS
OESTERS
zolang de dagverse voorraad strekt
4,95 per stuk
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)

WIFI: Welgelegen Gasten

WIFI:
Welgelegen Gasten
Scan de QR Code:
Scan
de QR-code:

Of Ofgebruik
wachtwoord:
gebruik wachtwoord
“wifi@welgelegen”
wifi@welgelegen

KINDERKAART
Wentelteefjes gaan eraf en hiervoor in de plaats
CHURROS
Gefrituurde tarwbloem stengel snacks, een echte Spaanse verwennerij me
provecho!
5,50

Nieuw gerecht:
POPCORN LATTE MACCHIATO
Samen met papa en mama koffieleuten? Dat kan bij ons, probeer deze hee
popcorn, karamel, mini marshmellows & slagroom.
3,95

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
17,95 per portie (2 personen)

soep serveren we met brood & gezouten boter

VO O R G E R E C H T E N
GEITENMOUSSE
begeleid van groene appel-kiwi compote, groene
appel sorbetijs, zeevenkel, geroosterde zaden en
getopt met verse kruiden
9,95
ZEEBAARS
gebakken zeebaars begeleid door jullienne van
peulen, vanille limoenschuim, schaaldierenolie en
een splash van lenteui
11,95

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
geserveerd met een pistache vinaigrette,
mini boerenkoolsalade,
oude Reypenaer kaas & pastinaak chips
14,50
HERTENWANG
zacht gegaard, lauwwarm geserveerd met
gestoofde cavolo nero, wortelcompôte, crème van
topinamboer met kaneel & brickdeeg krokant
11,95
REETARTAAR
hierbij zwarte knoflook bereiding, kimchi van
spruiten, crème van old amsterdam, aardappelkaantjes & bramenmerengue
11,95
voorgerechten serveren we met brood & gezouten boter

HOOF DG E R ECH T E N
TARBOT
met een crème van geroosterde bloemkool,
enoki paddenstoelen, rettich, beurre noisette,
bimi & gedroogde rode biet
29,50
DELICIOUS VEGGIE
rode en witte quinoa, gele courgette creme,
gepofte mini biet, verbrande uien poeder,
granaatappelpitjes, zuurkool krokantje en
bieslook-karwijjus
19,95
TOURNEDOS
hierbij frambozen mosterd, boskroten,
aardappel-eucalyptus puree,
aardpeerchips & voc specerijen glace
34,50

VARKENSRACK
geserveerd met mais-salsa, zoete
aardappelpuree, topinamboer, tomaten gel,
gepofte trostomaten, crazy pea’s en
gekarameliseerde uienjus
22,50

HERTENBIEFSTUK
vergezeld door een pastinaak-bieslookpuree,
karnemelk crème, truffelaardappel,
cantharellen en een jus van daslook & karamel
34,50

D E S SE R T S
BROWNIE
met hazelnoot praliné en
gekaramelliseerde noten,
hierbij vanille hangop & duindoornbessen ijs
9,50

SPECULAAS
speculaaskoek gevuld met amandelspijs,
roze peper & steranijs, kruidkoek-calvados
mousse en gepocheerde appel
9,50

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

Onze keuken is voor diner geopend van 17.00 – 21.00 uur Alle gerechten bevatten allergenen, vraag ons gerust naar meer informatie

