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Via deze GAZET, op onze Facebook 
pagina en op Instagram zullen wij je, 
zodra bekend, laten weten wat de 
route wordt van deze acht dagen 
durende wereldreis. 

De “culinaire” reis om de wereld in 8 
dagen! PROEFLOKAAL GORISSEN 
gaat de wereld over. Figuurlijk...

De definitieve keuzes over welke 
acht landen het daadwerkelijk gaan 
worden moeten we nog maken.

In augustus, september en oktober 
gaan wij 8 avonden organiseren 
voor iedereen met honger, zin in 
gezelligheid en gevoel voor muziek. 

Welke landen we precies gaan 
bezoeken, is bij het ter perse gaan 
van deze GAZET nog niet duidelijk. 
Er zijn al verschillende contacten 
gelegd met onder meer Duitsland en 
Griekenland (in oktober), Amerika, 
Japan, Polen, Argentinië, Spanje, 
Mexico, Scandinavië en zelfs met 
het Caribisch gebied. 

Ons 3-gangen keuze menu is 
nog smaakvoller en er zijn nog 

meer ingrediënten gebruikt!
Kijk snel op de volgende 

pagina’s  en maak je keuze!

Op al deze dagen draait DJ 
Isaäc Gorissen jouw 

verzoekjes vanaf 20 uur.

... de muziek op vrijdag, 
zaterdag én zondag! 

Neem contact met ons op voor meer informatie via: 

Jouw feest is pas compleet met lekker eten & drinken, 
een band of DJ, leuke gastvrije bediening en…je gasten 
natuurlijk! Daar weten wij alles van. Het adres van die 
goeie band, of DJ hebben wij ook en lekker eten met de 
beste ingrediënten. 

Naast dat we proeflokaal zijn, kunt je ook bij ons 
terecht voor het houden van een feest, JOUW FEEST! 
We hebben al de meest uiteenlopende feesten mogen 
organiseren: bruiloften, verjaardagen, koffietafels, 
bedrijfsfeesten, diners, babyborrels, presentatie, 
vergaderingen, communie, recepties & andere maffe 
partijen.

Een evenement is van korte duur maar de 
indruk die we achterlaten is blijvend!

Omdat elk feest zijn eigen kenmerken heeft en elke 
persoon een andere smaak, kunnen wij na een 
persoonlijk gesprek, helemaal met je afstemmen op 
jouw wensen… Met een beetje apart en gek advies van 
ons kan (bijna) alles in onze zaak...  

045 - 525 2304 of info@proeflokaalgorissen.nl

Gezien de prijsstelling van het menu en de ruime
keuze, serveren wij geen koffie i.p.v. een dessert!

geserveerd met karamel saus en vanille ijs. 
(Apart bestellen €5,00)

Rabarber crème brûlée. 
(Apart bestellen €5,00)

Chocolade mousse 
geserveerd in een chocolade cup met vanille ijs 
en noten. (Apart bestellen €5,00)

met digestive biscuits, banaan, toffee saus, 
slagroom en Maldon zeezout. (Apart bestellen 
€4,50)

Sticky toffee pudding

Banoffee taart cupje 

met vanille-ijs. (Apart bestellen €5,50)
Gerookte aardbeien cheesecake 

Kaasplankje. (Apart bestellen €6,00)
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Het weer 
De afgelopen maand was het 
hommeles daarom hebben wij 
een nieuwe CHEFKOK in huis 
genomen: DAVID… Hij is ons 
zonnetje in huis en hij straalt 
elke dag!

Je kunt telefonisch reserveren via 
045-5252 304, via de website of 
gewoon ouderwets bij een van onze 
medewerkers.

Sommige avonden zullen alleen 
ingevuld worden met heerlijk eten. 
Tijdens andere avonden wordt het 
lekkere eten gecombineerd met 
muziek tot in de late uurtjes… (zo 
gauw als dat weer mag). Daarbij 
gaan wij je goed informeren over de 
precieze invulling van deze speciale, 
avonden en verschillende landen.

In juni is onze nieuwe website 
gelanceerd met alles wat je 
altijd al over Gorissen hebt 

willen weten... Check hem zelf: 
www.proeflokaalgorissen.nl

Jouw feest?

Tot ziens bij Proeflokaal Gorissen!

Culinaire reis om de wereld in 8 dagen!
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Gazet

Voor ons is dit allerbeste TIP 
die wij je kunnen geven!

We geven je de mogelijkheid om 
alle gerechten uit het keuzemenu 
apart te bestellen. Voor een iets 
hogere prijs maar je krijgt dan 
wel een grotere portie. Het 3- 
gangen keuze menu van €15,95 
blijft als vanouds! 

Gerechten apart bestellen 
Op veler verzoek:



Starters

 

Kids Menu Hoofdgerechten Pasta’s
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Terrine „slow cooked“ beenhammetje 
geserveerd met komkommer julienne, een salade 
van mulli, getopt met een sesam dressing en 
knapperig brood. (Apart bestellen €6,00)

Huisgemaakte gerookte zalm 

Huisgemaakte Franse Uiensoep 
(Apart bestellen €5,00)

geserveerd met wakame en crème fraîche. (Apart 
bestellen €7,00)

geserveerd met cherry tomaten en lente ui, in een 
botersaus met peterselie en geserveerd met brood. 
(Apart bestellen €7,50)

Carpaccio van ossenhaas 
geserveerd met cherry tomaten, truffel mayonaise, 
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, rucola 
en pijnboompitten. (Apart bestellen €6,50 / als 
hoofdgerecht €11,50)

Scampi's 

"Huis brood" 

Bruschetta 
geserveerd met geconsacreerde tomaten, ui, 
basilicum en prosciutto San Daniele. (Apart 
bestellen €4,50)

Geroosterde bloemkoolsoep 

geserveerd met boter en smeersels. (Apart 
bestellen €2,75)

geserveerd met knapperig brood met olijfolie. 
(Apart bestellen €4,50)

Kinder Keuzemenu voor maar € 8,95

Klein ijsje met verrassing.

Speciaal voor de kids serveren we een

Tomatensoepje  Kippensoepjeof

Snack naar keuze met frietjes en sauzen

of Pasta Bolognaise

Huisgemaakte kip of varkens saté 

Geroosterde kippenborst 
gevuld met spinazie en kaas en omwikkeld in 
bacon. Geserveerd met een aardappel gratin en 
een rode wijn jus. (Apart bestellen €13,50)

Aubergine Parmigiana 
met mozzarella, tomatensaus, spinazie, 
aubergine, brood kruimels, salade en knapperig 
brood. (Apart bestellen €11,00)

geserveerd met een kleine salade, gefrituurde 
uien en frieten. (Apart bestellen €13,50) 

Mixed-Grill 
Een filet van steak, filet van kip en een stukje 
spare-rib geserveerd met geroosterde cherry 
tomaten, champignon, frieten en de keuze uit 
pepersaus of rode wijn jus. (Apart bestellen 
€24,00)

geserveerd met champignon ramen noodles. 
(Apart bestellen €14,00)

Huisgemaakte spare-ribs

geserveerd met een aardappel rösti en rode wijn 
jus. (Apart bestellen €14,00)

Gegrilde Ossehaas 

Gestoofde eendenpoten 

geserveerd met cherry tomaten, champignon, 
friet en de keuze uit een lekkere pepersaus of 
onze rode wijn jus. (Apart bestellen €22,00)

geserveerd met rode ui, coleslaw, frieten en 
knoflook saus. (Apart bestellen €22,00)

Zalm steak met soja en knoflook 

geserveerd met rucola, parmezaan, 
zongedroogde tomaten, noten, truffelmayonaise 
en knapperig brood. (Apart bestellen €13,50)

geserveerd met kippenborst, gem sla, 
parmezaan, croutons, noten, ansjovis en Caesar 
dressing, (Apart bestellen €11,50)

Kip Caesar salade

Gerookte zalm salade

geserveerd met gekarameliseerde uien, 
zongedroogde tomaten, komkommer, avocado, 
walnoten, vinaigrette en knapperig brood. (Apart 
bestellen €10,00)

Geroosterde geitenkaas salade

geserveerd met ei, komkommer, radijs, gemixte 
salade, sesam dressing, crème fraîche en 
knapperig brood. (Apart bestellen €12,50)

Salade carpaccio

Maaltijdsalades

geserveerd met kip steak, rucola, kaas, 
komkommer, knoflook saus, tomaten, knapperige 
uien en friet. (Apart bestellen €12,50)

Kip burger

geserveerd met zongedroogde tomaten pesto, 
mayo, gekarameliseerde uien, gemixte salade, 
komkommer, kaas en frieten. (Apart bestellen 
€13,50)

Big American met bacon voor €1,50 extra

100% beef burger

Potje frietsaus

Bakje Salade

Bakje saus

Warme groenten

Kleine verse friet 

€ 1,00

€ 0,50

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,50

Big American

Gezien de prijsstelling van het keuzemenu 

serveren wij alleen tafelwater in de vorm van Spa 

blauw ad. € 6,50 per grote fles.

Van maandag t/m zondag van 17:00 tot 21:00 uur
3-Gangen keuze menu voor € 15,95 
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Extra’s

Pasta bolognese 

Pasta met paddenstoelen
geserveerd met een bouillon, parmezaan, room, 
peterselie, lente ui, knapperig brood en rucola. 
(Apart bestellen €11,00)

geserveerd met parmezaan en knapperig brood. 
(Apart bestellen €12,00)

Pasta Linguinie scampi
geserveerd met een visbouillon, cherry tomaten, 
peterselie, lente ui, chili, boter, parmezaan en 
knapperig brood. (Apart bestellen €14,00)
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