Menukaart diner Hotel Restaurant Gulpen
Vanaf 17:00 uur tot 20:30 uur

3 gangen menu à € 29,50 per persoon
4 gangen menu à € 34,50 per persoon
Voorgerechten
Carpaccio van rund, rucola, Parmezaanse kaas
Salade brie, gemengde salade, noten
Ceasersalad, kipfilet, ei, Parmezaanse kaas
Soepen (extra gang bij 4 gangen)
Soep van de dag
Hoofdgerechten
Limburgse beenham met rode wijnjus, dagverse groenten, frites
Varkenshaas medaillons met champignonsaus, dagverse groenten, frites
Vis van de dag met witte wijnsaus, dagverse groeten, frites
Schnitzel met champignonroomsaus, salade, frites
Saté, twee kipspiesen, salade, frites
Desserts
Coupe vanille-ijs, noten, karamelsaus
Coupe vanille-ijs, koffielikeur, mokkasaus
Tiramisu

Hotel – Restaurant Gulpen
Dorpsstraat 10 – 6271 BL Gulpen – The Netherlands
t. +31(0)43 3689888 – e. info@hotelgulpen.nl – w. www.hotelgulpen.nl
IBAN ABN AMRO NL28ABNA0822734753 tnv Hotel de Belofte– BIC ABNANL2A
KvK 71663282 – BTW NL134708374B01
Op al onze transacties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel. Een kopie is beschikbaar op verzoek. - All transactions are made under
the Uniform Conditions of Hotel-Industry (UVH), filed at the Court of The Hague and The Chamber of Commerce. A copy available
on request.

À la carte
Salade lauwwarme brie, gemengde noten

€ 10,50

Ceasersalad met kipfiletreepjes, ceaserdressing, ei

€ 11,00

Carpaccio van rund, gemengde salade, Parmezaanse kaas

€ 11,50

Soep van de dag

€ 6,50

Spareribs met frites en salade

€ 17,,50

Kipsaté met frites en salade

€ 16,50

Schnitzel champignonsaus met frites en salade

€ 16,50

Kipburger (2 kipschnitzels op een Turks broodje) met frites en salade € 16,50
Limburgse beenham met rode wijnjus, dagverse groenten, frites

€ 19,50

Varkenshaas medaillons, champignonroomsaus,
dagverse groenten, frites

€ 19,50

Vis van de dag

€ 19,50

IJscouipe met vanille-ijs, gemengde noten, karamelsaus

€ 6,50

IJscoujpe met vanille-ijs, koffielikeur, koffiesaus

€ 7,00

Tiramisu

€ 6,50
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