
Voorgerechten

Carpaccio van rund, rucola, cherry tomaat € 13,95

Salade lauwwarme brie, gemengde salade, noten € 12,95

Soep van de dag € 6,95

Hoofdgerechten

Varkenshaas met champignonroomsaus, dagverse groenten, aardappelgarnituur € 18,50

Vis van de dag, dagverse groenten, aardappelgarnituur € 19,50

Gevulde courgette, bulgur, falafal en gemengde groenten € 17,50

Ravioli van ricotta en spinazie, rucola, cherry tomaat € 16,50

Schnitzel met champignonroomsaus, frites en salade € 17,50

Twee kipspiezen met satésaus, frites en salade € 17,50

Dessert

IJscoupe noten, karamelsaus, vanille-ijs € 6,50

IJscoupe koffielikeur, mokkasaus, vanille-ijs € 6,50

Dessert van de dag € 7,50

Menu van de chef

3 gangen diner (soep - hoofdgerecht - dessert) € 29,50

3  gangen diner (voorgerecht - hoofdgerecht - dessert) € 32,50

4 gangen diner (voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert) € 35,00

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 NL001629211B82

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.

Hotel de Belofte / Hotel Gulpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het intern gebruik
evenals gebruik van de website. Informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen, statistische verwerkingen en nooit om
individuele personen te identificeren. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Hotel de Belofte / Hotel Gulpen worden uitsluitend gebruikt voor de

afhandeling van de aanvraag/boeking en/of reactie. Deze gegevens zullen voor een periode van minimaal 7 jaar worden bewaard in verband met de fiscale
bewaarplicht. Om ons aanbod en onze diensten te optimaliseren worden uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden door Hotel de Belofte / Hotel

Gulpen en of gelieerde bedrijven. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


