Welkom
Ons sfeervol proeﬂokaal en gezellige terras hebben menige gast uitgenodigd
voor een heerlijke lunch! Weinig tijd maar optimaal genieten van uw pauze?
Bel uw gerecht door (045-5252304) naar onze koks. Zij zorgen ervoor dat uw
lunch klaarstaat als u binnen komt wandelen. Ontbijt serveren we van 10:00
tot 12:00 uur en de uitgebreide lunchkaart van 10:00 uur tot 17:00 uur. Kies
uit veelal dagverse producten uit eigen keuken en vers bereid volgens onze
zelf verzonnen, eigen unieke recepten.
Smakelijk!

Ontbijt
English Breakfast & Nederlands Ontbijt (van 10:00 tot 12:00 uur)
Het Engelse ontbijt is wereldberoemd, vooral door wat de gemiddelde Engelsman allemaal eet op de
nuchtere maag. Ons Proeﬂokaal heeft nu precies dat typische Engelse 'breakfast' in huis. Alle
ingrediënten zijn geïmporteerd uit Engeland en alles is warm van het Engelse ontbijt. In tegenstelling
tot het Nederlandse ontbijt dat veel vezelrijker is, dus ook gezonder. Bij het Engelse ontbijt heeft u 3
keuzes, terwijl het Nederlandse ontbijt gewoon… een Nederlands ontbijtje is.

The Heavyweight €13,50

The Middleweight €11,50

The lightweight €9,00

2 Spiegeleieren
2 Engelse worstjes
2 Engelse spek
Verse gebakken champignons
Bloedworst
Gefrituurde roti’s
Witte bonen in tomatensaus
Gepelde tomaat
2 Toast en boter

Spiegelei
Engelse worstjes
Engelse spek
Verse gebakken champignons
Bloedworst
Gefrituurde roti’s
Witte bonen in tomatensaus
Gepelde tomaat
Toast en boter

Spiegelei
Engelse worstjes
Engels spek
Witte bonen in tomatensaus
Gefrituurde roti’s
Toast en boter

Gewoon Nederlands ontbijten €9,00
Keuze uit: 1 Kofﬁe, Thee of Cappuccino + keuze uit: 1 Jus dé Orange of Chocomel +
keuze uit: een Omelet naturel of een spiegelei + boerenbrood, stokbroodje, croissantje en een
chocobroodje met 2 soorten beleg, jam, stroop en hagelslag.

3-Gangen Keuzemenu

Vooraf bestellen?

Elke dag vanaf 17:00 uur.

Geef uw bestelling door aan
onze koks via 045-52 52 304

voor €15,95

Wel graag reserveren!

Dat is gemakkelijk!

Lunchgerechten
Zakenlunch, discreet en vooraf de lunchgerechten samenstellen? Dat kan d.m.v.
één telefoontje naar ons en we regelen het voor u! Wilt u ons proeﬂokaal afhuren
voor een lunch, borrel, diner, verjaardagen, feesten, proeverijen, vergaderingen of
andere (zakelijke) bijeenkomsten, wij bieden u diverse mogelijkheden aan. Deze
worden nader toegelicht,

Tosti’s

Onze tosti’s zijn altijd met ham en kaas en worden
geserveerd met een kommetje sla.

Uitsmijters

Onze uitsmijters worden geserveerd op oerbrood
met een kommetje sla.

Ham en/of Kaas

€5,25

Ham en/of Kaas

€9,20

Double Dutch alléén kaas.

€5,25

Spek

€9,20

Hawaii ananas en gegratineerd met Goudse €6,25
kaas.

Gorissen gebakken tomaat, ui, paprika en
verse champignons.

€10,50

1928 verse champignons, spiegelei en
gegratineerd met Goudse kaas.

€7,35

Boerenomelet gebakken paprika, ui, verse
champignons, courgette en spek

€10,50

Gorissen verse champignons, ui, verse
paprika en gegratineerd met Goudse kaas

€9,25

Pratsjgek salsasaus, kruidenfrites, mayo,
tomatenketchup en spiegelei.

€9,25

Soepen

Geheel eigen recept... niet te evenaren!

Cheese Chicken Chili stukjes kipﬁlet, sweet €9,85
chilisaus en gegratineerd met Goudse kaas.
Bief rood gebakken stukjes bief met ui en
verse champignons.

€10,50

Club Sandwiches
Geroemd, geliefd en lekker!

Kip gebakken kipﬁlet & spek, cocktailsaus,
€12,30
tomaat, komkommer, paprika, spiegelei en
sla.
Zalm gerookte Noorse zalm, tomaat,
komkommer, paprika, mierikswortel,
mayonaise, uien, kappertjes en sla.

Heldere Kippen geplukte kip en prei.

€6,50

Italiaanse Tomaten verse tomaten en
basilicumroom.

€6,95

Hongaarse Goulash rundvlees, paprika, uien €7,40
en verse champignons.
Seizoens vraag de bediening.

€7,40

Alle bovenstaande soepen worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter.

Gegratineerde Franse uien met een klein
uienbroodje.

€ 7,40

€12,60

Vooraf bestellen?

Dag Lunchschotel

Dat is gemakkelijk!

Altijd €12,50!
Zie de krijtborden binnen in
onze zaak of buiten!

Geef uw bestelling door aan
onze koks via 045-52 52 304

Lunchgerechten
Proefplankje Gorissen €11,90

Hamburgers

bestaande uit:
klein tomatensoepje,
één snee oerbrood met carpaccio
en één snee oerbrood
met één kroketje en lekkere mosterd.

Hamburger 100% runderburger, met sla,
tomaat, augurk, komkommer,
huisgemaakte burgersaus en gefrituurde
uienringen.

Voor als u niet kunt kiezen:

Oerbrood Monopole €12,40
Oerbrood met gebakken stukjes kipﬁlet,
zongedroogde tomaatjes, courgette,
rode pesto, gegratineerd met Old Amsterdam,
rucola, Cherry tomaatjes en pijnboompitten.
Geserveerd met aceto di basilicum dressing.

Kruidenboter huisgemaakt!!!

€4,75

Gezond besmeerd met kruidenkaas,
gemengde sla, ham en/of kaas, ei, tomaat,
paprika witte koolsalade, komkommer en
dressing.

€6,90

Espagnol pittig gebraden groente
€8,95
rundergehakt, salsasaus, tomaat,
verse champignons, guacamole gesmolten
kaas en een kommetje sla)
€9,25

Carpaccio besmeerd met truffelmayonaise, €9,25
rucola, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas.
Zalm verse Noorse zalm op gemengde sla,
tomaten, komkommer, paprika,
kappertjes, verse uien en aceto di
balsamico dressing.
Bij dit gerecht wordt tevens apart
mierikswortel mayonaise geserveerd.

€12,50

Cheeseburger 100% runderburger, met sla, €13,20
tomaat, augurk, komkommer,
huisgemaakte burgersaus, gefrituurde
uienringen en getopt met gegratineerde Old
Amsterdam.
....maak deze compleet met :
Tuut Friet (XL) met Oliehoorn Frietsaus.

€4,00

Wraps

Baguettes

Beenham warme beenham op rucola met
tomaat, komkommer, pijnboompitten en
knoﬂooksaus.

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

Ze zijn anders dan al die anderen... Maar ze zijn
lekker pittig, gegratineerd, vers bereid en ze worden
geserveerd met een kommetje sla.
Vegetarisch met paprika, tomaat, verse
€10,70
champignons, erwten, mais, wortel, uien,
broccoli en crème fraîche. Getopt met salsa
saus, gegratineerd met kaas. Nacho’s erbij!
Gehakt pittig gebraden rundergehakt, met
paprika, verse champignons, erwten,
wortelen, mais, ui, verse champignons en
crème fraîche. Getopt met salsasaus en
gegratineerd met kaas. Nacho’s erbij!

€12,50

Kip pittig gebakken kipstukjes, met paprika, €14,50
verse champignons, erwten, wortel, mais,
ui, verse champignons en crème fraîche.
Getopt met salsasaus. gegratineerd met
kaas. Nacho’s erbij!

€9,95

Vooraf bestellen?
Dat is gemakkelijk!
Geef uw bestelling door aan
onze koks via 045-52 52 304

Lunchgerechten
Bijzonderheden

Salades

De Bourgondiër Hollandse Kroketten
2 Kroketten op boerenbrood, lekkere
mosterd en salade.
…met een klein frietje €2,00 extra.

€8,25

Huisgemaakt Koninginnenpasteitje
Kip, verse champignons en salade.
…met een klein frietje €2,00 extra.

€10,50

Kipsaté met huisgemaakte Satésaus
2 Stokjes (ca. 100gr p/st), geserveerd met
salade, kroepoek, atjar, Oerbrood en
gebakken uitjes.
…met een klein frietje €2,00 extra.

€10,75

Spaghetti Bolognaise
Geserveerd met rucola, Parmezaanse kaas
en een stokbroodje.

€10,50

Griekse met feta, paprika, olijven, uien en
tzazikisaus.

€10,25

Tok Tok met gebakken stukjes kipﬁlet,
spek, verse champignons en ui.

€10,75

Gerookte zalm met uienringen, mosterddressing, pijnboompitten en kappertjes.

€12,00

Bij dit gerecht wordt tevens apart mierikswortel
mayonaise geserveerd.

Niçoise met tonijn, ham-kaas snippers,
olijven, kappertjes en ei.

€12,00

Brunssumse roodgebakken stukjes bief, ui, €12,00
verse champignons, gembersiroop en
walnoten.

Pannekoeken

Huisgemaakt, die zijn pas lekker en dat proef je!
Standaard geserveerd met poedersuiker en stroop.

Kinderpannenkoek met kleine verrassing.
Naturel
Appel
Banaan & Chocoladesaus
Spek
Spek & Kaas
Poffertjes

Onze salades zijn van gemengde sla, tomaten,
komkommer en witte kool en worden geserveerd met
oerbrood en kruidenboter.

€3,60
€5,60
€6,45
€6,45
€7,40
€7,45
€5,60

Voedselallergie of twijfelt u over de samenstelling
van onze gerechten? Laat het direct weten!
Gesplitst betalen is een bekende service van ons,
echter bij drukte kunnen wij deze service niet
verlenen vanwege de te lange wachttijden aan de
kassa. Wij hopen op uw begrip!
Onze lunches zijn soms van grote aard en daarom
geschikt om te delen. Als u de wens heeft om te
delen brengen wij €1,50 per extra couvert in
rekening! Dit geldt niet voor kinderen.

Ys

Gewoon omdat het zo lekker is!
Kinderijs met kleine verrassing.

€4,00

Dame Blanche

€6,00

Banana Split

€6,50

Warm Appelgebak met een bolletje vanille- €4,90
ijs en slagroom.
idem maar met een kopje kofﬁe erbij:
€7,30
IJskofﬁe met slagroom lange espresso
met een bolletje vanille-ijs.

€4,00

3-Gangen Keuzemenu
voor €15,95

Elke dag vanaf 17:00 uur.

Wel graag reserveren!

