
Proeverij van...

Brood met Smeersels
Oerbrood met verschillende smeersels.

Olijven & Zongedroogde tomaatjes
Huisgemarineerde groene en zwarte olijven 
en zongedroogde tomaatjes.

Tuut Friet (XL) met Oliehoorn Frietsaus

Luxe Bittergarnituur -15st- 

Bitterballen -12st- 

Oude kaas omwikkeld in een krokant 
“loempiaatje” met sweet chilisaus.

Ambachtelijke bitterballen van 20% 
rundvlees met Remia mosterd.

Ambachtelijke bitterballen van 20% 
rundvlees met Remia mosterd en Oliehoorn 
frietsaus.

Verschillende soorten Fuet worst met een 
lekkere mosterd.

Frikadelletjes  -15st-

(verschillende soorten mini snacks met 
Hela-curry, Remia mosterd en Oliehoorn 
frietsaus.

Kaasblokjes -16st-

Luxe Bittergarnituur -30st- 

Mansluuj Teller 
Bord met veel ambachtelijke frieten en 7 
frikadellen met oliehoorn frietsaus en Hela-
curry.

Bitterballen -24st- 

Jong belegen Goudse kaasblokjes met 
selderijzout en lekkere mosterd.

Verschillende soorten mini snacks met 
Hela-curry, Remia mosterd en Oliehoorn 
frietsaus.

Spaans Fuet Plankje -16st-

Kleine frikadellen met Oliehoorn frietsaus.

Oude kaassticks -8st- 

€5,50

€2,60 pp

€7,00

€13,50

€6,50

€9,50

€6,70

€6,00

€7,90

€12,50

€15,00

€ 4,00

3-Gangen Keuzemenu 

voor €15,95
Elke dag vanaf 17:00 uur.

Wel graag reserveren! 

€8,50

€12,50

€6,00

€9,95

€5,20

€9,50 pp

€5,50

€15,00 pp

€8,50

snacks, tapas-achtige en andere lekkernijen
Onze uitgebreide kaart! Deze gerechten zijn altijd te bestellen, 

ook na keukensluitingstijd mits de drukte het toelaat

Bord met veel ambachtelijke frieten en 12 
bitterballen met oliehoorn frietsaus en 
Hela-curry.

Kipfingers -15st- 
.

Kipfingers met sweet chilisaus.

Gemarineerde gefrituurde garnalen met een 
kreeftenmayonaise.

Oriëntale Scampi Loempia -10st- 

Uienringen -10st- 
Gefrituurde uienringen met knoflooksaus.

Gefrituurde inktvisringen met een 
kreeftenmayonaise. 

Vrouwluuj Teller 

Calamaris -10st- 

Gorissen Vega Nacho’s  

Kleine Tapasplank  - minimaal 2 pers  

Uitgebreidere Tapasplank – min. 2 pers 
Ingrediënten van deze plank kunnen 
dagelijks variëren. 

Gorissen Taco Nacho’s  
Warme Nacho’s met groente rundergehakt, 
gegratineerd met kaas, crème fraîche, 
Spaanse ui, guacamole, olijven en salsa 
saus.

Warme Nacho’s met gebakken groente, 
gegratineerd met kaas, crème fraîche, 
Spaanse ui, guacamole, olijven en salsa 
saus.

Samengesteld Proeverijtje

Ingrediënten van deze plank kunnen 
dagelijks variëren.

Onderstaande gerechten zijn uiterlijk te 
bestellen tot 21.00uur!
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