Voorgerechten
Brood compleet (V)

€

6,95

Bruschetta variazione

€

8,50

Nachos pulled pork

€

8,50

Paddenstoelen sandwich (V)

€

8,25

Scampi’s all aglio (5 st.)

€ 10,25

Carpaccio van heerlijk mals rundvlees

€ 10,50

Guulkes drieluik

€ 10,75

Gerookte eendenborst

€ 10,25

Luxe broodplank met diverse wisselende broodsmeersels
Geroosterd brood belegd met gerookte zalm, tomatensalsa en
Coppa di Parma
Krokante maischips met pulled pork, salsasaus, rode ui en
guacamole, gegratineerd met kaas
Roerbak van gemengde champignons en bosui, gecombineerd met
sla, truffelmayonaise en oud Weerter brokkelkaas
In knoflookolie gebakken scampi’s met brood en saffraancrème
Met truffelmayonaise, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
rucola en Parmezaanse kaas
Proeverij van drie voorgerechtjes uit de kaart

Samenspel van gerookte eendenborst, sla en in Radler gemarineerde
abrikoos, dit alles op smaak gebracht met balsamico siroop

Soepen
(klein of groot: alle soepen worden geserveerd met brood)

Tomatensoep

€ 4,15 / €

5,95

Guulkesoep

€ 4,15 / €

5,95

Van geroosterde pomodoritomaten en rode paprika met
basilicumpesto en room
Wisselende soep die met de seizoenen meegaat

Dinerkaart:
Dagelijks van 17.00 tot 21.00 uur

Vleesgerechten
Saté van gemarineerde kipfilet

€ 17,95

Gebakken kalfsoester

€ 21,75

Guulkes mixed grill

€ 21,25

Varkenshaasmedaillons

€ 17,75

Spareribs Van slagerij Hermanns
Deze zijn afgelakt met een smokey barbecuemarinade
en twee koude sausjes

€ 18,95

100% Black Angus steak

€ 20,95

Met Oosterse satésaus, gebakken uitjes, cassavekroepoek,
cashewnootjes met zoetzure groenten
Gecombineerd met Coppa di Parma met een krachtige
sjalottensaus
Combinatie van 4 soorten vlees en 2 koude sausjes
Omwikkeld met spek en ouderwets geserveerd met een
champignon-roomsaus

Begeleid door een heerlijke rode portsaus

Visgerechten
Vismatelot

€ 19,75

Gebakken scampi’s (9 st.)

€ 18,95

Linguine Guulke

€ 17,95

Catch of the day

€ 18,95

Combinatie van tongschar, zalm, victoriabaars en scampi
geserveerd met een groene kruidensaus
In kruidenboter gebakken scampi’s op smaak gebracht met een
romige currysaus
Lintpasta met scampi’s en vis van het seizoen, wokgroenten in een
Italiaanse roomsaus afgemaakt met Parmezaanse kaas
Informeer bij de bediening naar de visspecialiteiten van de dag

Vegetarisch
Vega couscous

€ 15,95

Italiaans groentepannetje

€ 14,75

Parelcouscous, guacamole, zoete aardappel en gemarineerde
komkommer
Combinatie van roerbakgroenten en een Italiaanse tomatensaus,
gegratineerd met mozzarella

Maaltijdsalades
(klein of groot)

Carpaccio

€ 10,50 / € 15,75

Salade chilikip

€ 11,50 / € 15,95

Visbankensalade

€ 12,95 / € 16,95

Salade fromage (V)

€ 11,50 / €

Heerlijk mals rundvlees met truffelmayonaise, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas en
rucola
Gebakken stukjes kipfilet, champignons en spekjes op
een salade van vers fruit

Met gerookte zalm, knoflookscampi’s, kruidenmayonaise
en frisse tonijnsalade
Met gebakken geitenkaas, Weerter brokkelkaas,
gemengde noten, vijgen en fruit, afgemaakt met siroop
van aceto balsamico

15,95

De kleine eters
Tomatensoepje of Guulkesoepje

€

4,15

Friet met bitterballen

€

5,95

Friet frikandel

€

5,95

Kindersaté

€

8,95

Spareribs

€

9,95

Poffertjes

€

5,95

Kinderijsje

€

3,95

Minidessert

€

4,25

Appel cheesecake

€

7,50

Choco verwennerij

€

7,25

Crème brulée

€

6,95

Kaasproeverij Kaas& Ko

€

9,95

Met sla en appelmoes
Met sla en appelmoes

Van gemarineerde kipfilet met sla
Met smokey barbecuemarinade en twee koude sausjes

Met poedersuiker
Vanille-ijs met een leuke verrassing

Desserts
Wisselend minidessert
Combinatie van appel cheesecake, kaneelijs en een toef slagroom
Chocolade mousse met crumble, kersengelei, chocolade ijs en
slagroom
Traditioneel gekarameliseerd met suiker, een bol vanille ijs
en slagroom
Kaasjes van Frank met bijpassend garnituur

