KLEINE
KAART

SOEPEN

Klein of groot: alle soepen worden
geserveerd met brood en kruidenboter
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GRATIS

Soep van geroosterde pomodoritomaten en
rode paprika met basilicumpesto en room
Klein: € 4,15 / Groot: € 5,95

Guulke soep

Wisselende soep die met de seizoenen meegaat
Klein: € 4,15 / Groot: € 5,95

TOSTI’S

Met drie sneetjes brood

Ham en/of kaas
Hawaï

€ 5,25
€ 5,75

Guulke

€ 7,25

Met ham, kaas en ananas

Lunchkaart:

Dagelijks van 11.30 uur tot 17.00 uur.

Met ham en kaas overbakken met
champignons en spekjes

FOCACCIA
Focaccia caprese		
€ 8,95
Griekse salade

Met olijfjes, knoflookcroutons, feta, rode ui,
tomaatjes, gegrilde paprika en tzatziki
Klein: € 10,50 / Groot: € 15,75
Focaccia pollo		
€ 8,95
Carpaccio
Met gebakken kipblokjes, chilisaus, spek,
Heerlijk mals rundvlees met truffelmayonaise,
paprika, tomaat, overbakken met kaas
pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
Focaccia salmone		
€ 8,95
Parmezaanse kaas en rucola
Met gerookte zalm, rode ui, lente-ui,
Klein: € 10,50 / Groot: € 15,75
pesto, overbakken met brie
Op traditionele wijze
met mozzarella, tomaat en pesto

Salade fromage

SALADES
Visbanken salade

Met gerookte zalm, scampi en frisse tonijnsalade
Klein: € 12,95 / Groot: € 16,95

Salade chilikip

Gebakken stukjes kipfilet, champignons en
spekjes op en een salade van vers fruit
Klein: € 10,95 / Groot € 15,95

Met gebakken geitenkaas, Weerter brokkelkaas,
vers fruit en noten, afgemaakt met siroop van
aceto balsamico

Klein: 9 11,50 / Groot: € 15,95

LUXE BROODJES

Lunchkwartet

Keuze uit wit of bruin

Carpaccio

€ 9,75
Met heerlijk mals rundvlees, truffelmayonaise,
pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
rucola en Parmezaanse kaas

€ 10,50
Minibroodje belegd met carpaccio, minibroodje
belegd met tonijnsalade, focaccia pollo en
focaccia salmone

Bourgondische kroketten
Twee heerlijke kroketten
met brood en mosterdmayonaise

Mediterraanse tonijnsalade
en gerookte zalm

€ 8,95
Frisse tonijnsalade met een roosje gerookte
zalm, zoetzure gemarineerde komkommer en
saffraanmayonaise

Oosterse kip

Clubsandwich kip

Mq Guulke

€ 8,95
Drie sneetjes getoast brood met gegrilde kip,
spek, kaas, tomaat, gekookt ei en komkommer
met kruidenmayonaise

Geitenkaas uit de oven

Met rozijnen-vijgenbrood, rucola,
tomatentapenade en balsamicosiroop

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95
Gekruide kipblokjes gebakken in piri-pirisaus,
courgette, paprika, rode ui, afgemaakt met
cashewnootjes en taugé

€ 11,95
Malse hamburger overbakken met kaas
en spek, geserveerd met licht pikante
burgersaus
Met klein supplement friet 
€ 1,00 extra

Tip van Guulke:
Maak uw lunch compleet
met een lekker soepje vooraf!

BREEK DE DAG,
TIK EEN EITJE

DE KLEINE ETERS
Tomatensoepje of
Guulkesoepje

€ 4,15

Friet met bitterballen

€ 5,95

Friet frikandel

€ 5,95

Kindersaté

€ 8,95

Spareribs

LUNCHGERECHTEN

Met smokey barbecuemarinade
en twee koude sausjes

€ 9,95

Saté van gemarineerde kipfilet

Poffertjes

€ 5,95

Kinderijsje

€ 3,95

Uitsmijter ham en/of kaas
Met drie eieren

Uitsmijter Guulke

Met drie eieren, ham, kaas, gebakken
champignons en spekjes

Boerenomelet

Omelet gevuld met tomaat, ui, spek
en champignons

€ 7,25
€ 8,95

Met sla en appelmoes
€ 8,95

Met Oosterse satésaus, gebakken uitjes,
cassavekroepoek, cashewnootjes met
zoetzure groenten
€ 17,95

Spareribs van Slagerij Hermanns
Met smokey barbecuemarinade
en twee koude sausjes

Met sla en appelmoes

€ 18,95

Met sla en appelmoes

Met poedersuiker
Vanille-ijs met een leuke verrassing

WARME DRANKEN
Verse koffie

Verfijnd koffiegenot met een heerlijke
zachte smaak
Decafé
Groot

Espresso

De kleinste koffie zoals in Italië
Dubbel

Cappuccino

€ 2,20
€ 2,30
€ 3,95
€ 2,20
€ 3,35
€ 2,40

De onmisbare espresso met melkschuim
Decafé
€ 2,50
Cappuccino speculaas
€ 3,10

Koffie Verkeerd

Eenderde deel espresso,
tweederde deel warme melk
Decafé

Latte Macchiato

Eenderde deel espresso, eenderde deel
melkschuim, eenderde deel warme melk
Decafé latte
Karamel latte
Vanille latte
Witte chocolade latte

€ 2,70

€
€
€
€

Thee
Verse muntthee

€ 2,10
€ 2,60

Warme Chocolademelk

€ 2,50
€ 3,00

Met slagroom

€ 2,70
€ 2,80

2,80
3,35
3,35
3,35
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KOFFIESPECIALITEITEN

GEBAK

Guulke Coffee

Appelgebak

met slagroom
met ijs
met ijs en slagroom

€
€
€
€

Guulke taart

€ 3,50

€ 5,75
Onze aanrader, met Frangelico en slagroom

Irish Coffee

€ 5,75
Bekende klassieker met Irish whiskey en slagroom

Italian Coffee

€ 5,75

French Coffee

€ 5,75

Spanish Coffee

€ 5,75

Met Amaretto en slagroom

Met Grand Marnier en slagroom
Met Licor 43 en slagroom

Heerlijk ijsgebak met een
hazelnotenmeringue en Frangelicolikeur

2,95
3,45
3,95
4,45

VERSE LIMBURGSE
VLAAI
Informeer bij de bedieningdagprijs

NON ALCOHOLISCHE
DRANKEN
Flesje frisdrank
Bitter lemon / Tonic / Cassis
Crystal Clear / Spa citroen
Ice tea / Ice tea green /
Ice tea Perzik / Ice tea Mango
Rivella
Melk
Fristi / Chocomel
Chaudfontaine blauw / rood 0,75 l.
Chaudfontaine blauw / rood 0,5 l.
DubbelFrisss appel/perzik
Vruchtensappen
(appelsap, jus d’orange)
Verse jus d’orange

€ 2,30
€ 2,40
€ 2,40
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
2,40
2,10
2,40
5,95
4,50
2,40
2,50

€ 3,50

Biologische vruchtensappen
zonder geur-, kleur- en smaakstoffen
- peren
- tropical
- perzik met witte druiven
- mango met aloë vera
- ananas met aloë vera

€ 2,85

BIEREN VAN DE TAP
Jupiler (0,25)			 € 2,50
Hertog Jan pils (0,25)			 € 2,65
Seizoensbier
€ 4,00
Leffe Blond
Leffe Dubbel
Hertog Jan Weizener

Klein		Groot
€ 4,00 € 4,75
€ 4,00 € 4,75
€ 4,25 € 5,75

BORRELHAPJES*

HUISWIJNEN

per glas / fles

Guulke snacks (10/15/20 stuks)

Viva la Vida Chardonnay

€ 3,85 € 19,50

Droge witte wijn uit Argentinië

Bitterballen (10/15/20 stuks)
Gemarineerde olijven

€ 4,95

Hoja Sana Tempranillo Rosé € 3,85 € 19,50
Fruitige rosé wijn uit Argentinië

Mozzarellasticks (8 stuks)

€ 7,25

Viva la Vida Shiraz Malbec € 3,85 € 19,50

Butterfly garnalen (8 stuks)

€ 6,50

Met kruidenmayonaise
Met piri-piri saus

Tortillachips

€ 4,25
Met guacamole en huisgemaakte chilisaus

Tortillachips

€ 5,50

Combiplank

€ 9,75

Overbakken met kaas uit de oven

Guulke snacks en tortillachips

* niet tijdens spitsmomenten, informeer bij de bediening

Volle rode wijn uit Argentinië

Mainzer Domherr

Zoete witte wijn uit Duitsland

Rosé prosecco

€ 3,85 € 19,50

€ 3,85 € 20,50
Cielo Frizzante - Een zacht mousserende rosé
wijn uit Noord Italië		

Guulke’s wijnspecials

Vraag naar onze selectie.
Aanbevolen voor de liefhebber.

OVER GUULKE
Een schat aan herinneringen, ideëen en
ambities, dat is waar Guulke onder andere
voor staat. Binnen dit restaurant hebben
duizenden mensen getafeld, gedronken en
gelachen. Onder het genot van dranken en
spijzen hebben gasten hier onvergetelijke
avonden beleefd.
Het is daarom geen verrassing dat Guulke
ondertussen een instituut is binnen de
dorpskernen van Nederweert; ‘naar Guulke
gaan’ is de lokale verbastering geworden
van ‘even een borrel doen’
of ‘uitgebreid tafelen’.

Toen wij, Joost & Nicole Linsen, in juni 2007
begonnen aan dit restaurant konden wij hier
slechts van dromen. Tegenwoordig kijken
wij met gepaste trots terug én vooruit, er
zijn namelijk nog zoveel dromen die het ook
verdienen uitgevoerd te worden.
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