
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! 
5,75 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
7,50 per portie (2 personen)

VAN DE SNIJTAFEL IN ONS RESTAURANT 
vers gesneden Italiaanse en Spaanse 

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

19,95 per portie (2 personen)

VEGA VERWENNERIJ OP DE PLANK
 kleine amuses, kaastafel, brood, truffelmayonaise, 

tomaten tapenade en pesto
32,50 per portie (2 personen)

SEIZOENSVERWENNERIJ OP DE PLANK 
kleine amuses, brood, truffel mayonaise, tomaten 

tapenade en pesto 
26,50 per portie (2 personen)

NACHO’S
overbakken met kaas en 

geserveerd met guacamole, 
tomatensalsa & crème fraîche

9,95

BITTERBALLEN 
geserveerd met dips

keuze uit: rundvlees, oesterzwam of seizoensvulling
1,00 per stuk (minimaal 4 stuks)

BITTERGARNITUUR 
bitterbal, mini kaassoufflé, 
mini frikandel & bamibal, 

geserveerd met chilisaus & mayonaise
1,15 per stuk (minimaal 4 stuks)

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!

WELGELEGEN G&T 
 Tanqueray Flor de Sevilla, gin met een flavour 

van sinaasappel en met steranijs, 
kaneel & jeneverbes, geserveerd met ijs en 
Fever Tree tonic clementine & cinnamon 

13,95

BLUE LAGOON
Bleu Curacao, bacardi, kokosmelk, ananas

8,95

PORNSTAR MARTINI
passiefruit, vanille, vodka & eiwitschuim

9,95

ASIAN PINEAPPLE TUPI GIN TONIC
ananas gin, koriander, gember, 

verse ananas & Indian tonic  
12,50

LIMONCELLO SPRITZ
frisse smaken op een warme dag, 

limoncello, cava & bruiswater
8,50

APEROL SPRITZ
zon in je glas met bitter en sinaasappel 

als smaakmakers, lekker gemixt 
met Cava & bruiswater 

8,50

DELICIOUS PURPLE
Gin tanqueray blackcurrant, Thomas henry 

Indian Tonic & gedroogd bosfruit 
12,95

SEEDLIP GARDEN 108 (0%)
non alcoholic gin & tonic 

met botanische kruiden, komkommer, 
verse munt & Elderflower tonic 

10,95

CRANBERRY GINGERALE MOCKTAIL (0%)
een frisse alcoholvrije cocktail met gingerale, 

jus d’orange en cranberry sap, 
sinaasappel part & rozemarijn

8,95

GARDEN SOUR (0%) 
alcoholvrije sour cocktail 

met botanische kruiden en appelsap 
8,95

COCKTAILS EN G&T
SPECIALS UIT FLES:

 AFFLIGEM
Blond         4,75     
Dubbel      5,00     
Tripel         5,75 

Brand IPA 
6,25

Straffe Hendrik Quadrupel
8,50

Liefmans
5,95

 

SPECIALS VAN DE TAP: 
 

Brand Pilsener
3,50

Texels skuumkopke
6,25

 
Wisseltap

Vraag ons gerust!

La Chouffe
7,30

Brugse Zot
8,50

0% SPECIALS UIT FLES:
 

Weizen (0%)
3,25

 
Brand IPA (0%)

4,75 

Bavaria (0%)
3,50 

Radler (0%)
3,50

Affligem Blond (0%)
4,50

BIEREN

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

APPETISERS




