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3-Gangen menu Silent Disco OutdoorHoreca toppers
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Ons keuze menu is weer 
veranderd, sommige gerechten 

zijn terug van weggeweest. 
Deze menukaart is een 

’tussenkaart’ tot september!

Ook in ons proeflokaal zijn wij 
op zoek naar toppers voor in de 

keuken of in de bediening. 
Geïnteresseerd? Neem dan 
graag contact met ons op!

Het weer 

In augustus komen de tropische 
temperaturen weer naar boven. Genoeg 
warmtefronten bereiken ons terras. 
Is er regen of storm dan kan je gezellig 
binnen in ons proeflokaal plaats nemen. 

Dit jaar kunnen wij jou nog verrassen met o.a.; 
Griekse avond, whiskey proeverij, Silent Disco 
Outdoor, 80's & 90's party, Karaoke Party, Foute 
Christmas Party en onze geliefde TOP2000 kwisss. 
DJ Isaäc Gorissen staat vanaf september weer elke 
vrijdag en zaterdag te draaien in de zaal op de “jij 
bepaalt de muziek avonden“. 

Wil jij nu zelf een feest organiseren? Dat kan! 

Elk weekend tot december is er wel iets te doen in 
ons Proeflokaal. Van evenementen, bedrijfsfeesten, 
proeverijen op maat met of zonder afgestemde 
gerechten tot privé feesten. Op onze website en 
social media kanalen (Facebook & Instagram) staan 
al onze geplande evenementen. 

Wij plannen graag een afspraak met je in om alle 
opties te bespreken zodat we jouw feest 
onvergetelijk maken voor jezelf en de genodigden. 

Neem vrijblijvend contact op via +31 6 48789363 
of via info@proeflokaalgorissen.nl. 

Op zaterdag 10 september is 
onze tweede Silent Disco 

Outdoor. DJ Isaäc Gorissen gaat 
samen met Didier en Jeffrey het 

terras op zijn kop zetten. 

Zelf een feestje
organiseren?

Toetjes

Geserveerd met: vanille roomijs, verse 
aardbeien, aardbeien saus en slagroom. 

Coupe Zomerkoninkje  

Crème brûlée  
Gegarneerd met vers fruit en vlammend 
geserveerd. 

Coupe karamel 

Kaasplankje

Cheesecake New York style 

Geserveerd met: karamelijs, salted karamel 
saus, karamelblokjes en slagroom. 

Gegarneerd met: fruit, karamelblokjes en 
slagroom. 

Geserveerd met: diverse soorten kaas, 
appelstroop, vijgen en notenbrood. 
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Kids Menu

Kinderijsje met een kleine verrassing.

Hoofdgerecht 

of 

Geserveerd met: appelmoes, mayonaise en 
ketchup. Keuze uit: kroket, frikandel, 6 
bitterballen, 6 kipfingers of een schnitzeltje.

Frietjes met snack naar keuze 

Pasta Bolognese
Geserveerd met: rucola, parmezaanse kaas 
en brood

Nagerecht 

Kids keuzemenu voor €9,50

Voorgerechten

Speciaal voor de kids serveren we een

Tomatensoep Kippensoep of  

Spare-ribs 

4 Stukken vlees, geserveerd met: aardappel en 
groente garnituur, warme saus vraag aan de 
bediening voor welke soort(en) en 2 koude 
sausjes. €24,95 

1 Heel rack, geserveerd met: frietjes, American 
coleslaw, maïskolfje en knoflooksaus. €21,00

Mixed grill

Griekse salade 

3 Stokjes, geserveerd met: satésaus, geroosterde 
uitjes, salade, atjar, kroepoek en frietjes. €16,50

Fish & chips 

Kipsaté 

2 Stukken vis, geserveerd met: frisse salade, 
patato dippers en remoulade saus. €15,50

Pasta scampi 

Geserveerd met: sla, feta, Griekse witte kool, 
komkommer, tomaat, rode ui, paprika, olijven, 
pepertjes, tzatziki en brood. €15,75

9 Scampi's, geserveerd met: kreeftenroomsaus, 
groene asperges, bosui, peterselie en knoflook. 
€17,50

Jij bepaalt de muziek!
Elke vrijdag- en zaterdag vanaf 21 uur

met DJ Isaäc Gorissen

Grote Porties
Onderstaande grote porties zijn enkel los te
bestellen buiten het 3 gangen keuze-menu.

VRIJ 

EN ZAT 

VANAF 

21:00!



Starters
Brood met smeersels
Geserveerd met: diverse soorten brood 
en smeersels. 

Knoflook brood 

Geserveerd met: brood. 

Soep van de dag 

Omgevallen zalm en garnalencocktail 
Geserveerd met: sla, tomaat, paprika, 
komkommer, zeewier, radijs, mandarijn partjes 
en cocktailsaus. 

Rundercarpaccio 
Geserveerd met: truffel mayonaise, parmezaanse 
kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten en 
rucola. 

Geserveerd met: rucola, sesamzaadjes, honing en 
aceto di balsamico. 

Geserveerd met: brood. Vraag aan de bediening 
voor welke soort dagsoep. 

Gegratineerde Franse uiensoep 

Geserveerd met: knoflook, rozemarijn boter, 
tomaten blokjes, paprika blokjes, truffel 
mayonaise, zeezout en gegratineerd met kaas. 

Gebrande geitenkaas 

Salade caprese 

Geserveerd met: een frisse sla en aceto di 
balsamico. 

Geserveerd met: mozzarella, tomaat, aceto di 
balsamico, basilicum en olijfolie. 

Gerookte ham met meloen Kommetje frietsaus
Kleine salade
Kommetje warme saus 
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 €17,95 

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

 

+€1,00
+€1,50
+€2,00 

+€3,00
+€2,25
+€1,50

Geserveerd met: warme saus vraag aan de 
bediening welke soort(en), aardappel en 
groenten bereiding. 

Schnitzel 

Huisgemaakte spare-ribs 

Kogelbiefstuk 

4 Stuks, geserveerd met: patato dippers, 
American coleslaw en BBQ saus. 

Geserveerd met: frietjes, American coleslaw, 
maïskolfje en knoflooksaus. 

Kipsaté 
2 Stokjes, geserveerd met: huisgemaakte 
satésaus, geroosterde uitjes, salade, atjar, 
kroepoek en frietjes. 

Chicken wings 

Geserveerd met: warme saus vraag aan de 
bediening welke soort(en), aardappel en 
groenten bereiding. 

Hoofdgerechten
Geserveerd met: sushi-rijst, mango, avocado, 
komkommer, sesamzaadjes, radijs en 
bosuitjes. Keuze uit: zoete hoisin saus of 
wasabi mayonaise. 

Pasta Scampi 

Geserveerd met: mozzarella, tomaat, aceto di 
balsamico, olijfolie, stokbrood en kruidenboter. 

Geserveerd met: 6 scampi's, kreeftenroomsaus, 
groene asperges, bosui, peterselie, knoflook, 
rucola, parmezaanse kaas en brood. 

Pasta Tartufo 

Geserveerd met: sla, komkommer, tomaten, 
gebakken stukjes kipfilet, spek, champignons, 
huisdressing, stokbrood en kruidenboter.

Pasta Bolognese 

Pokébowl Kip met spek 
Geserveerd met: sushi-rijst, mango, avocado, 
komkommer, sesamzaadjes, radijs en 
bosuitjes. Keuze uit: zoete hoisin saus of 
wasabi mayonaise. 

Pokébowl Scampi met Surumi krab 

Maaltijdsalade Caprese 

Geserveerd met: champignons, truffeltapenade, 
en knoflookroomsaus, rucola, parmezaanse 
kaas en brood. 

Maaltijdsalade Tok tok 

Maaltijdsalade Gerookte zalm 
Gereserveerd met: Noorse gerookte zalm, sla, 
komkommer, tomaten, paprika, rode ui, 
kappertjes, huisdressing, aceto di balsamico, 
brood en kruidenboter. 

Italiaanse tomaten gehaktsaus. Geserveerd 
met: rucola, parmezaanse kaas en brood. 

Extra’s

Huisgemaakte fish & chips 
Geserveerd met: remoulade saus, fris slaatje en 
patato dippers. 

Zalmfilet 
Op de huid gebakken. Geserveerd met: witte 
wijnsaus, aardappel en groenten bereiding.

Geserveerd met: een mix van vis en 
zeevruchten, kreeftenroomsaus, aardappel en 
groenten bereiding. 

 Vispannetje 
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VisgerechtenSalade & pasta

Maak de hamburger helemaal af! 
Bacon + €0,50

Bacon en kaas + €1,00
Kaas + €0,50

Kipburger 

Geserveerd met: huisgemaakte burgersaus, sla, 
komkommer, tomaat, augurk, rode ui en 
frietjes. 

Beefburger 

Geserveerd met: huisgemaakte chili 
mayonaise, sla, komkommer, tomaat, augurk, 
rode ui en frietjes. 

Hamburgers Tot ziens
bij Proeflokaal 

Gorissen!
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