
GEITENMOUSSE 
begeleid van groene appel-kiwi compôte, 

groene appel sorbetijs, zeevenkel, geroosterde 
zaden en getopt met verse kruiden

9,95

VEGA POTSTICKERS 
gevuld met linzen en groene asperges, 

gebakken in sesamolie. Hierbij een Thaise 
wilde rijst & groente salade en soja mayonaise

9,95

IJS & OESTERS 
smaaksensatie van 2 Zeeuwse oesters 
Cruese nr 1 met blauwschimmel ijs, 

Belper knolle kaas schaafsel, schuim van 
spinazie & bloedzuring, geserveerd met 

avocado carpacio, gebrande cocktailtomaat 
en merenque van zeewier

15,95

ASPERGE & MAKREEL
gemarineerde makreel, witte asperges, schuim 

van aardappel, gebakken bundelzwam en 
beurre noisette

12,50 

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
geserveerd met gebakken paddenstoelen, 

zoetzure rode uienringen, 
rucola & Parmezaan espuma

14,50

VARKENSWANG
zacht gegaard, lauwwarm geserveerd met 

gestoofde cavolo nero, wortelcompôte, 
crème van topinamboer 

met kaneel & brickdeeg krokant
11,95 

LAM & KNOLSELDERIJ
in zoutkorst gegaarde knolselderij begeleid 

door pulled lamsneck, gepresenteerd 
met gekonfijte peer, hangop met specerijen 

en krokante knolselderij
10,50 

CRÈMESOEP VAN PEEN
met ras el hanout, creme fraiche, 
dragon en gepofte paarse peen

5,50

ASPERGE
met garnituur van groene & witte 

asperge en bieslook olie
5,95

VISBOUILLON
garnituur van ‘bijvangst’ sinaasappel & dille

5,95

RIBROAST
ervaar de malsheid en karakteristieke smaak 
van dit mooie stuk rundvlees bij Welgelegen! 
wij serveren dit stoere vlees met heerlijke jus, 

grove seizoensgroente, aardappelen 
en smaakvolle boter

42,50 p.p. (2 personen 900 gram) 
 

TOURNEDOS (200 gram)
hierbij kerrie madras witlof, geroosterde gele 

wortelcrème, specerijen spruiten en lauwwarme 
salade van krielaardappelen, rode ui & groene 

kruiden en een VOC glace
34,50

WITTE ASPERGES
hierbij verse kriel in schil, gepocheerd eitje met  
gesmoorde witte ui & knoflook en Hollandaise 

saus. geserveerd naar keuze met:
Mediterraans gestoofde zeebrasem: 29,95

zacht gegaarde shortrib: 29,95

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)

BROOD & DIPS 
truffelmayonaise, olijventapenade en 

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

POLENTA VAN ARTISJOK  
met in jasmijnboullion gegaarde artisjok harten, 

bundelzwam, auberginecompôte, parmezaan 
koek, groene currysaus & walnoot olie

19,95

HEILBOTFILET
hierop dungesneden truffelaardappel en 

een antiboise, geserveerd met Masoor Dahl 
linzen, gebrande paprikacrème, fijne 

brocoliebereiding en cavelo nero krokant
25,95

RODE POON & LANGOUSTINE 
gepresenteerd met scheermesjes, 
gepofte wilde rijst, meiknol tartaar, 

puree van kervelwortel, koolrabi, salty fingers, 
olie van jalepeno & beurre blanc

34,95

TANTE DOOR KIPFILET 
hierop een krokante laag van amaranth, 

thijm & rozemarijn, geserveerd met 
bloemkoolroosjes, geconfijte paprika, 

aardappel carré, pancetta krokant en soja glace
24,95 

DINERKAART

APPETISERS

HOOFDGERECHTEN

SOEPENVOORGERECHTEN

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

KAVIAAR
met blini’s

19,95 per 10 gram

GEBAKKEN GAMBA’S 
met chili- en knoflookdip

2,75 per stuk (minimaal 4 stuks)

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)

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

soep serveren we met brood & gezouten boter

voorgerechten serveren we met brood & gezouten boter

VIE R HET LEVEN & GENIET VAN K LE INE PROEVER IJ TJES
 EN L A AT JE DOOR ONS K EUK ENTE AM VER R ASSEN

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
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