Gorissen komt naar je toe deze lockdown!
Wrap kip met gebakken kipstukjes, paprika,

Goulash soep met oerbrood.

€ 5,00

Spare ribs met friet en coleslaw salade

€18,50

€12,50
Wrap gehakt gebakken rundergehakt met
paprika, champignons, erwten, mais, wortelen, uien
en crème frache, salsa saus, gegratineerd met kaas.

Kipsate met friet 2 Stokjes (ca. 100gr p/st)

€13,50

Wrap groente met paprika, tomaten, broccoli

Varkens satE met friet 2 Stokjes (ca. 100gr

€14,50

champignons, erwten, mais, wortelen, uien,
crème frache, salsa saus, gegratineerd met kaas.

€10,70

champignons, erwten, mais, wortelen, courgette, uien
en crème frache. Salsa saus, gegratineerd met kaas.

met huisgemaakte satésaus, salade, kroepoek,
atjar, stokbrood, gebakken uitjes en friet.

€14,75

p/st) met huisgemaakte satésaus, salade, atjar,
kroepoek, stokbrood, gebakken uitjes en friet.

onze 100% ANGUS-burgers worden geserveerd
op een klassiek hamburgerbroodje.

Internationale frieten-SCHOTEL:

Hamburger MET FRIET 100% runderburger met €12,50

salsasaus, tomaat, gegratineerde kaas en kleine salade.

sla, tomaat, augurk, komkommer, huisgemaakte
hamburgersaus en gefrituurde uienringen.

Frietje American met pulled porc, bosui en gebakken ui.

Cheeseburger MET FRIET 100% runderburger, €13,20

Hongaars frietJE met heerlijke goulash.

met sla, tomaat, augurk, komkommer,
huisgemaakte hamburgersaus, gefrituurde
uienringen. Geserveerd met Goudse kaas.

Grieks frieTJE met gyros, uienringen, tzatzikisaus

Fish & Chips met een heerlijke ravigotte-saus

€11,00

Gekruid frietje Brunssum met stukjes gemarineerde
gebakken kipﬁlet, gebakken paprika, spek,
champignons en een gebakken ei.

€14,50

HEERLIJK GEKOELDE DRANKEN

overbakken met brie, rösti, rucola, pijnboompitjes,
tomaatjes en Balsamico dressing.

Spaghetti Bolognaise geserveerd met rucola, €10,50
Parmezaanse kaas en oerbrood.

Spaghetti Scampi 9 scampi’s in een kreeftenroomsaus. Geserveerd met groene asperges, prei,
knoﬂook, rucola, zongedroogde tomaten,
Parmezaanse kaas en oerbrood.

Frietje Mexico met pittig gebraden rundergehakt, groente,

en witte kool salade

en diverse lekkere tafelzuren.

Bretonse kip kipﬁlet omwikkeld met spek,

€ 9,95

€13,75

Blikje fris 33cl Cola, Fanta, 7up of Liptonice.

€ 1,95

Fles fris 1,5l Cola, Fanta, 7up of Liptonice.

€ 3,75

Fles WITTE HUISWIJN 75cl

€12,50

Fles Rode HUISWIJN 75cl

€13,50

Flesje speciaal bier 33cl

€ 3,85

bezorgen & afhalen

Onze keuken is (voorlopig) elke
dag open van 16 tot 21 uur

Bestel makkelijk en snel op:

proeflokaalgorissen.nl
of via: 06 - 48 78 93 63

Kerkstraat 49 in Brunssum

