Van harte welkom in restaurant
“Restaurant Gulpen”!
Een gezellige plek om samen te zijn en te genieten van elkaar en van het prachtige ZuidLimburg.
Wij koken voornamelijk vegetarisch. Ons keukenteam streeft ernaar om
een fraai assortiment van vegetarische gerechten voor u samen te stellen.
Deze gerechten worden met alle liefde en passie voor u bereid. Hierbij
wordt getracht zo weinig mogelijke dierlijke producten te gebruiken.
Bent u geen vegetariër maar toch eten bij Restaurant Gulpen. Vraag dan naar de
mogelijkheden. In verband met het hotel proberen wij altijd een alternatief in huis te
hebben.
Kunt u niet kiezen uit de wijnkaart? Laat u dan verrassen met een begeleidend glas wijn
bij elk gerecht. Houdt u meer van bier? Kies dan voor het unieke Gulpener
bierarrangement!
U kunt ervan op aan dat alle medewerkers zich vol enthousiasme zullen inzetten om uw
beleving compleet te maken.
Wij wensen u een heerlijke avond toe en hopen u aangenaam te verrassen!
Team Hotel Restaurant Gulpen

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Hotel – Restaurant Gulpen
Dorpsstraat 10 – 6271 BL Gulpen – The Netherlands
t. +31(0)43 3689888 – e. info@hotelgulpen.nl – w. www.hotelgulpen.nl

à la carte
Voorgerechten
Carpaccio van courgette gemarineerd in rijstazijn, cranberry, rucola

€ 7,00

Tartaar van rode biet, appel en geitenkaas

€ 8,50

Komkommerrolletjes gevuld met roomkaas

€ 7,00

Bospaddenstoelen bitterbal (3 stuks), in knoflook

€ 9,00

gebakken champignons, truffelmayonaise
Tortilla wrap, falafal, rucola

€ 9,00

Soepen & tussengerechten
Courgette & vadouvan

€ 6,00

Pomodorie tomaat

€ 6,00

Ravioli (5 stuks) van ricota en spinazie

€ 13,50

Bospaddenstoelen bitterbal (5 stuks), in knoflook

€ 12,50

gebakken champignons, truffelmayonaise

Het is niet uitgesloten dat gerechten allergenen bevatten.
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Hoofdgerechten
Ravioli (9 stuks) van ricotta en spinazie, witte wijnsaus, rucola

€ 16,50

Hete vegetarische kip in zoete pittige tomatensaus,

€ 16,50

witte rijst, komkommer
Gevulde paprika met bulgur en fijne groenten, falafel, kerriesaus

€ 15,50

Vegetarische biefstuk 100 gram, gratintaartje, vergeten groente

€ 19,50

Vegetarische kipsaté, gebakken uitjes, salade, frites

€ 15,00

Broodje vegetarische hamburger, salade, frites

€ 16,50

Desserts
Tiramisu

€ 8,50

Chocolade dessert

€ 8,50

Romantisch dessert voor twee

€ 16,50

IJscoupe vanille-ijs, banaan, chocoladetopping

€ 6,50

IJscoupe vanille-ijs, noten, karameltopping

€ 6,50

IJscoupe vanille-ijs, koffielikeur, mokkatopping

€ 7,00

Voor de kids
6 Vegetarische bitterballen met frietjes en mayonaise

€ 6,00

Kinderijsje

€ 4,50

Het is niet uitgesloten dat gerechten allergenen bevatten.
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Voor de vleesliefhebbers
Vier gangen menu € 34,50
Drie gangen menu € 29,50
Carpaccio van courgette gemarineerd in rijstazijn, cranberry, rucola
Of

Tartaar van rode biet, appel en geitenkaas
***
Soep van courgette & vadouvan
Of

Soep van pomodorie tomaat
***
Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus
Of

Vis van de dag met wittewijnsaus
Beide hoofdgerechten worden begeleid met dagverse groenten en aardappelgarnituur

***
IJscoupe vanille-ijs, banaan, chocoladetopping
Of

IJscoupe vanille-ijs, noten, karameltopping
Of

IJscoupe vanille-ijs, koffielikeur, mokkatopping

à la carte
Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus
Vis van de dag met witte wijnsaus

€ 19,50
€ 19,50

Beide hoofdgerechten worden begeleid met dagverse groenten en aardappelgarnituur

Schnitzel met champignonroomsaus, frites, gemengde salade
Twee kipspiesen met satésaus, frites, gemengde salade

€ 16,00
€ 16,00

Het is niet uitgesloten dat gerechten allergenen bevatten.
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Afsluiters
Koffie ‘Restaurant Gulpen”

€ 6,50

Geserveerd met bonbon en een likeurtje met slagroom
Keuze uit koffie, thee, espresso, cappuccino of latte macchiato
Warme dranken

Koffie
Thee
Espresso
Dubbele espresso
Decafé
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato

Special coffees

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,95
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00

€ 7,50

Likeuren

Baileys
Amaretto
Cointreau
Tia Maria
Licor 43
Grand Marnier
Drambuie

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Digestieven

Ré my Martin v.s.
Ré my Martin v.s.o.p.
Calvados
Armagnac
Grappa

€ 8,50
€ 9,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 6,50

Vraagt u onze medewerkers ook eens naar ons uitgebreide whisky assortiment!
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Carte des vins
Aperitieven
Huisaperitief
Kir
Kir Royale
Cava
Port rood / wit
Sherry medium / dry
Martini rood / wit

€ 7,25
€ 4,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

Wijnarrangementen
Laat u verrassen met een begeleidend glas wijn bij elk gerecht!
€ 5,00 per glas

Gulpener bierarrangementen
Geen wijnliefhebber? Kies dan voor een Gulpener bierarrangement en beleef de streek!
Drie gangen € 10,00
Vier gangen € 12,50

Mousserend
Castell Llord Cava Brut, Spanje

glas € 4,50 | fles € 22,50

Castell Llord wordt gekenmerkt door zachte getoaste aroma’s en een mooie, met citrus gevulde
finale. Heerlijk fris en gestructureerd om te drinken als aperitief. Deze cava gaat ook goed samen
met vis, schaal- en schelpdieren en gepekeld vlees.
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Witte wijnen
Khipu, Chardonnay, Chile
glas € 4,25 | fles € 23,00
Een prachtige Chardonnay, die door de trage rijping in een kouder klimaat verfijnde smaken
heeft ontwikkeld en aroma’s van ananas en mango geeft. De lichte houtrijping geeft de wijn iets
meer romigheid.
Les Vignerons, Vermentino Colombard, Frankrijk
glas € 4,50 | fles € 24,25
Een geweldige geur van wit fruit zoals peer en appel, maar niet te vergeten meloen. De smaak is
fris en heel zacht, veel wit fruit en een rijkelijke afdronk.
Silver Moki, Sauvignon blanc, Nieuw Zeeland
fles € 30,50
Deze Sauvignon Blanc van Silver Moki is heerlijk fris en rijk van smaak met veel fruit als meloen,
passievrucht en Granny Smith appel. De smaak is aromatisch en fris met tonen van munt, limoen
en kruiden.

Rose wijn
Khipu, Rosé, Chile
glas € 4,25 | fles € 23,00
Mooie fruitige wijn, met typische aroma’s van rode bessen. Fris en delicaat.

Rode wijnen
Khipu, Cabernet Sauvignon, Chile
glas € 4,25 | fles € 23,00
Een zachte wijn met veel fruitigheid, erg goed in balans en aroma’s van besjes, bramen, kaneel,
kruiden en toffee.
Les Vignerons, Grenache Pinot Noir, Frankrijk
glas € 4,50 | fles € 24,25
In de geur veel rood fruit en lichte kruiden. De smaak is zeer zacht en veel zwart fruit van zowel
kersen en bramen. Soepele verfijnde afdronk!
Corte ottone brindisi riserva doc, Malvasia Nera, Negroamaro & Sangiovese, Italie
fles € 30,50
Een Zuid Italiaanse, zwoelige, intense en 'jammige' rode wijn. De wijn bevat robuuste en
kruidige tonen van rijpe kersen en vanille, doordat deze 12 maanden op hout heeft gerijpt
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