
Sommige geschreven stukjes die gepubliceerd zijn in deze gazet, kan en mag je heel serieus nemen. Soms is het niet te 
geloven! Soms is het verbazingwekkend! je mag gratis in deze gazet lezen maar je mag hem niet mee naar huis nemen.
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Jij bepaalt de muziek!

Op 18 maart 2022 hebben we een 
scampi avond gepland. Onbeperkt 
scampi eten voor €27,00 p/p. 
Reserveren: 045 - 5252304 of via 
info@proeflokaalgorissen.nl

Zo staat dj Isaac weer elke vrijdag- 
en zaterdagavond tot 3:00 uur te 
knallen voor jong en oud. Tijdens 
deze avonden serveren we de 
lekkerste mixdranken voor €4,50. 
Maar ook de Shotjes Nights met 
shotjes voor €2,00 staan weer op. 

Gelukkig mogen we elkaar weer 
zien. Dat we er na de derde  lock-
down ook heel veel zin in hebben, 
laten wij u zien! 

Onbeperkt scampi eten!

OLT Brunssum
Ook gaan jullie ons zien in het 
Vijverpark, bij het OLT (Openlucht-
theater) want daar exploiteert 
Proeflokaal Gorissen samen met 
Hotel Rumpenerhof de komende 
jaren de  horecavoorzieningen.

Kijk snel op de volgende 
pagina’s  en maak je keuze!

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

meer ingrediënten gebruikt!
én op zaterdagavond. 

vanaf 21:00 uur!

... de muziek op vrijdag-

DJ Isaäc Gorissen draait
dan jouw verzoekjes 

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. 

Neem contact met ons op voor meer informatie via: 
045 - 525 2304 of info@proeflokaalgorissen.nl

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...  

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.

Eindredactie: Pascal | tel: 045-5252304 | info@proeflokaalgorissen.nlgeserveerd met karamelsaus en vanille ijs. 
(Grote portie €6,00)

Panna cotta. 
geserveerd met: mango en coulis. 

geserveerd met: ijs, slagroom, chocolade 
vlokjes en fruit. (Grote portie €5,50)

Sticky toffee pudding

Chocolade mousse 

(Grote portie €5,00)

Wafels

Passion fruit cheesecake 
geserveerd met: noten en vanille ijs. 

met diverse kaassoorten (Grote portie €7,50)
Kaasplankje

geserveerd met vanille ijs en noten. 

(Grote portie €6,00)

(Grote portie €5,00)
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Het weer 
April doet wat hij wil en Maart 
roert zijn staart maar... onze 
koks roeren in hun potten en 
pannen om dagelijks de 
lekkerste gerechten te koken!

Op 12 maart organiseren wij onze 
al lereerste karaoke avond in 
Proeflokaal Gorissen, wil jij de 
sterren van de hemel zingen kom 
dan zeker langs! Op 26 maart 
organiseren wij een 80's & 90's 
avond. Voor de foute liefhebbers, 
een foute avond 9 april. Bij alle 
evenementen is er geen entree! 

Houd onze website en de Facebook 
pagina in de gaten zodat je op de 
hoogte  blijft! 

Karoke en 80's & 90's! 

Vanaf 25 februari gaan we terug 
naar de openingstijden als 

vanouds. We zijn heel erg blij 
dat we jullie weer mogen 

ontvangen zoals het bedoeld is!

Jouw feest?

Tot ziens bij Proeflokaal Gorissen!

Brunssum, we mogen weer!
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Gazet

We geven je de mogelijkheid 
om alle gerechten uit het keuze-
menu apart te bestellen. Voor 
een iets hogere prijs maar je 
krijgt dan wel een grotere portie. 

Het 3- gangen keuze menu van 
€16,95 blijft als vanouds! 

Gerechten apart bestellen 

Op veler verzoek:

Scampi avond
Onze wereldberoemde 

Vrijdag 18 maart om 18:30 uur

Onze wereldberoemde 

Scampi avond
Vrijdag 18 maart om 18:30 uur

50

�27
per persoon

VRIJ 

EN ZAT 

VANAF 

21:00!



Starters

 

Kids Menu

Hoofdgerechten Pasta’s
2 3

Ingelegde garnalen 

Franse uiensoep 

"Huis brood" 

Gekarameliseerde sjalotten 

Knoflook brood (met of zonder kaas) 

Eendenpaté 

geserveerd met gefrituurde rozemarijn, 
truffelmayonaise, geconsacreerde tomaten, ui, 
paprika en rucola. (Grote portie €7,50) 

geserveerd met boter en smeersels. 
(Grote portie €4,50)

Geserveerd met Marie Rose whiskey saus, sla, 
mandarijntjes, komkommer, bosuien, zeewier en 
brood. (Grote portie €9,00) 

geserveerd met: apple chutney, crispy bacon, 
geroosterd brood, sla en Amsterdamse uien. 
(Grote portie €7,50)

geserveerd in boter, slamix en brood. 
Grote portie €8,00)

Gerookte zalm en scampi cocktail 

en geitenkaas taart 
geserveerd met balsamico, verse tijm, cranberry 
jam en sla. (Grote portie €7,50) 

Soep van de dag
geserveerd met brood. (Grote portie €6,50)

geserveerd met brood. (Grote portie €6,50)

Kinder Keuzemenu voor maar € 8,95

Voorgerecht
Geroosterde rode paprika, tomatensoep
geserveerd met brood

Speciaal voor de kids serveren we een

Klein ijsje met verrassing.

Pasta Bolognaise

Hoofdgerecht 

of 

Snack naar keuze met frietjes en saus

of 

Nagerecht 

een Kippensoepje geserveerd met brood

Gegrilde Ossehaas (300 gram) 

(Grote portie €22,00)

Kip saté

Gestoofde lamsschenkel

geserveerd met: een kleine salade, gefrituurde 
uien, kroepoek en frietjes. (Grote portie €13,50)

Aubergine parmigiana

Langzaam gekookte runderwang, 
geserveerd met: frietjes en jus + €3,50 in 3 
gangen keuze menu. (Grote portie €19,00)

geserveerd met: peper of rode wijnsaus en 
frieten + €4,75 in 3 gangen keuze menu. 

geserveerd met: gepofte aardappelen en jus. 
(Grote portie €16,50) 

Huisgemaakte spare-ribs

geserveerd met mozzarella, tomatensaus, 
croutons, aubergine, kleine salade en brood. 
(Grote portie €11,00) 

geserveerd met: rode uien, mais, coleslaw en 
knoflooksaus. (Grote portie €21,00)

Braadworst met aardappelpuree 
geserveerd met uienjus. 
(Grote portie €13,50)

geserveerd met: gepofte aardappel, parmezaan, 
knoflook, dille en garnalen boter. 

Geroosterde varkens tomahawk steak 
(350 gram) geserveerd met aardappelpuree 
en rode wijn saus, +€4,00 in 3 gangen keuze 
menu. (Grote portie €19,00)

Thaise rode curry met scampi en 
groenten geserveerd met rijst. 

Kabeljauw filet

(Grote portie €17,00) 

(Grote portie €14,00)

100% beef burger
geserveerd met: zongedroogde tomaten, pesto, 
mayonaise, gekarameliseerde uien, sla, 
komkommer, kaas, uienringen en knoflooksaus. 
(Grote portie €13,50)

Godfather 100% beef burger
geserveerd met: rucola, parmezaan, 
truffelmayonaise, rode uien, tomaten, 
pijnboompitten, gefrituurde calamaris ringen en 
knoflooksaus. (Grote portie €14,50)

Potje frietsaus
Kleine salade
Bakje saus
Warme groenten
Kleine verse friet
Extra brood 

Gorissen Burgers

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 20:00 uur
3-Gangen keuze menu voor €16,95 

Proeflokaal Gorissen      Kerkstraat 49, 6441 BB  Brunssum      Telefoon:  045 - 5252304     info@proeflokaalgorissen.nl      www.proeflokaalgorissen.nl| |  | |

Extra bij te bestellen

Pasta Linguine scampi
geserveerd met een visbouillon, cherry tomaten, 
peterselie, lente-ui, chili, boter, parmezaan en 
knapperig brood. (Grote portie €14,00)

geserveerd met: olijfolie, groentebouillon, chili, 
cherry tomaten, boter, knoflook, peterselie, 
parmezaan en brood. (Grote portie €10,00) 

(Grote portie €12,00)
geserveerd met parmezaan en brood. 

Spaghetti aglio e olio 

Pasta bolognese 

 
(Grote portie €13,00)

geserveerd met: mango, komkommer, zeewier, 
avocado, tomaten, sesam en bosuien. 

geserveerd met: mango, komkommer, zeewier, 
avocado, tomaten, sesam, radijs en bosuien. 
(Grote portie €14,00)

Scampi met Surimi krab

Kip met spek

(Grote portie €12,00)

Zalm met Surimi krab
geserveerd met: mango, komkommer, zeewier, 
avocado, radio, sesam, tobiko en bosuien. 

Poké bowl

+€0,50
+€1,00
+€1,00
+€2,50
+€1,50
+€1,00

Sommige gerechten worden geserveerd met warme groenten

Worden geserveerd met naar keuze rijst of sla. 
Keuze uit 3 sauzen: pittige soja dressing, 
wasabi mayonaise of zoete hoisin.
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