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Ons keuze menu is weer 
veranderd en sommige 

gerechten zijn weer terug van 
weggeweest. Deze menukaart 

is een ’tussenkaart’.

Peter & Ilona!
Superleuk om jullie weer terug 

in onze keuken te hebben!
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Het wordt zomers, lekker warm, 
veel zon deze maand. Mocht het 
toch gaan regenen, wij hebben 
altijd een paraplu voor u te leen. 

Het weer 

Worldfestival Parade Brunssum! 

Een feestelijke week vol wereldlijke dans, zang, 
verbroedering en gastvrijheid? Dat is...

De Parade is een festival waarbij groepen uit verschillende landen over de 
hele wereld hun weg naar Brunssum vinden. Enkele dagen vinden er 
verschillende activiteiten plaats ronden deze groepen en een thema. 

Bezoekers van de Parade kunnen kennismaken met folkloregroepen uit 
Europa, Azië, Zuid-Amerika en Oceanië tijdens de spectaculaire 
dansvoorstellingen, workshops en verbroederingsfeesten. Met als 
absolute hoogtepunt de bekende, grote Paradeoptocht, waarbij alle 
deelnemers in een bonte stoet door Brunssum trekken. 

We zien jullie graag op donderdag 30 juni en 1.. 2.. 3.. juli 2022!

Een bezoek aan de Parade staat garant voor genieten van dans en muziek, 
plezier en het leggen van unieke contacten. 

Zie de bijlage voor het Paradeprogramma. 

Op woensdag 3 augustus zijn 
we weer op volle sterkte in de 
keuken en presenteren wij een 

nieuw menu met heel veel 
mooie gerechten!
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De hele wereld danst

in Brunssum!

Toetjes

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...  

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!

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

Panna cotta. 
Geserveerd met: bosvruchten, coulis, mango en 
munt. A la carte €6,50

Sorbetijs
Geserveerd met: twee bolletjes sorbetijs naar 
keuze, fruit, mango- en bosvruchtencoulis. 
A la carte €6,20

A la carte €6,20

Geserveerd met: twee bolletjes vanille roomijs, 
warme toffee saus en slagroom. 

Geserveerd met: wafel, slagroom, fruit en 
chocoladevlokken. A la carte €6,50

Vanille roomijs 

Fruitwafel

A la carte €7,50

Fruity cheesecake 
Geserveerd met: cookie crumble, mascarpone-
room, gepureerde fruit gelatinetopping. 

Chocomousse 
Geserveerd met: verkruimelde pistachenootjes 
en een chocoladestokje. A la carte €6,50

A la carte €9,00

Geserveerd met: diverse soorten kaas, 
walnoten, fruit, cranberry bessen compote. 

Kaasplankje

Jouw feest?

Tot ziens bij
Proeflokaal 
Gorissen!

VRIJ 

EN ZAT 

VANAF 

21:00!



Editie: juli 20222 3
Starters

 

Kids Menu

Knoflook brood  

Pokéboard Veggie

Geserveerd met: rucola, parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, truffelmayonaise en 
zongedroogde tomaten. A la carte €10,20

Geserveerd met: brood, rozemarijnboter, mix van 
tomaten en paprikablokjes, truffelmayonaise en 
gerookt zeezout. A la carte €8,20

Geserveerd met: sla, tomaat, paprika, 
komkommer, zeewier, radijs, mandarijnpartjes en 
cocktailsaus. A la carte €9,20 

Rundercarpaccio 

Omgevallen zalm en garnalencocktail 

Geserveerd met: rijst, komkommer, 
cherrytomaten, mango, avocado, zeewier, radijs, 
geroosterde groenten, wasabi mayonaise en 
zoete hoisin saus. A la carte €11,50

Antipasto
Geserveerd met: rucola, parmezaanse kaas, 
aceto di balsamico, pijnboompitten, diverse 
soorten vlees, uienring, inktvisring, olijven, 
zongedroogde tomaten, knoflooksaus en brood. 
A la carte €8,50 

Soep van de dag

Brood met smeersels 
Geserveerd met: zongedroogde tomatenpesto, 
guacamole en kruidenboter. A la carte €5,20

Uiensoep gegratineerd met brood en kaas
Geserveerd met brood. A la carte €7,95

Geserveerd met brood. A la carte €7,90

Tomatensoepje 

Keuze uit: kroket, frikandel of kipfingers

Nagerecht 

of 

Kinderijs met een kleine verrassing.

Kids keuzemenu voor maar €8,95

Voorgerechten

of 

Kippensoepje 

Speciaal voor de kids serveren we een

Hoofdgerecht 

Pasta Bolognese

Friet met snack naar keuze 

Kommetje frietsaus
Kleine salade
Kommetje warme saus 
(rode wijn of pepersaus)

Warme groenten
Kleine verse friet
Extra brood 

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 
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Extra bij te bestellen

 

+€1,00
+€1,50
+€2,00

 

+€3,00
+€2,25
+€1,50

Kippenvleugels zoet
Geserveerd met: 4 kippenvleugels gemarineerd 
met een glaze van honingBBQ, potato dippers 
en coleslaw. A la carte €14,50

A la carte €17,50

Pasta scampi 

Geserveerd met: 4 kippenvleugels 
gemarineerde met een glaze van hotsauceboter, 
potato dippers en coleslaw. A la carte €14,50

Geserveerd met: kabeljauw, gebakken krieltjes, 
warme groenten en een antiboise. 

Geserveerd met: sla, komkommer, tomaten, 
zongedroogde tomaten, rode uien, paprika, 
olijven, paprika, olijven, croutons, feta, 
ingelegde witte kool, tzatziki en huisdressing. 

Geserveerd met: gefrituurde kabeljauw in 
bierbeslag, potato dippers, erwtenpuree en 
kruidenyoghurt. A la carte €17,70

Pasta aglio é olio 

Kippenvleugels pikant

Fish & chips 

A la carte €14,75

Geserveerd met scampi's, kreeftenfond, room, 
groene asperges, bosui, peterselie, knoflook, 
brood en kruidenboter. A la carte €15,50

Salade tok tok 

Griekse salade 

Kabeljauwfilet 

Geserveerd met: groentebouillon, knoflook, 
bosui, cherrytomaten, chili, boter, brood en 
kruidenboter. A la carte €11,50

Geserveerd met: sla, komkommer, paprika, 
tomaten, gebakken stukjes kipfilet, spek, 
gebakken uien, gebakken champignons, 
chilisaus en huisdressing. A la carte €14,75

Hoofdgerechten

Kipburger  

A la carte €15,75

Geserveerd met: sla, komkommer, tomaten, 
gerookte zalm, rode uien, paprika, pijnboom-
pitten, kappertjes, aceto di balsamico en 
huisdressing. A la carte €15,75

Beefburger  

Kipsaté  

A la carte €23,50

Salade gerookte zalm 

Geserveerd met: warme groenten en friet. 
Meerprijs van €2,95 enkel in 3 gangen keuze-
menu. Keuze uit: rode wijn saus, 
peperroomsaus of kruidenboter. 

Geserveerd met: mayonaise, kaas, 
gekaramaliseerde uien, zongedroogde 
tomatenpeso, sla, komkommer, knoflooksaus 
en uienringen. Met een kleine friet meerprijs 
van €2,20 enkel in 3 gangen keuze-menu. 

Geserveerd met: een gegrild kipfilet spies, 
kroepoek, huisgemaakte satésaus, gebakken 
uitjes, salade, atjar en friet. A la carte €16,50

Kogelbiefstuk  

Geserveerd met: chilimayonaise, sla, tomaten, 
nacho's, pepers, salsa, rode uien en 
guacamole. Met een kleine friet meerprijs van 
€2,20 enkel in 3 gangen keuze-menu.

A la carte €15,50

Extra’s

Geserveerd met: rode uien, coleslaw, 
knoflooksaus en friet. Meerprijs van €3,50 
enkel in 3 gangen keuze-menu. 

Spareribs 

A la carte €22,50

Aubergine parmigiana 
Geserveerd met: gefrituurde aubergine, 
tomatensaus, geraspte kaas, parmezaanse 
kaas en brood. 
A la carte €13,50


