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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  
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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 


