
Sommige geschreven stukjes die gepubliceerd zijn in deze gazet, kan en mag je heel serieus nemen. Soms is het niet te 
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Nu begint de sfeervolste periode bij ons in 
Proeflokaal Gorissen. "Nog sfeervoller, dat 
kan toch bijna niet?" vraagt u zich zeker af. 
Maar wij doen er elk jaar alles aan om u het 
ultieme herfstgevoel te geven. 

Aan het begin van november laat een van onze 
medewerkers zoals elk jaar "per ongeluk" de 
voordeur openstaan, waardoor er een dikke laag 
herfstbladeren door het hele Proeflokaal liggen. 
Een lekker warm drankje of speciaalbier (Bockbier 
aangeraden) samen met de typische geur van de 
bladeren maakt uw bezoek aan ons Proeflokaal 
helemaal compleet! 

De gezellige maanden!

Desserts
Chocolademousse 
Chocolademousse met "After Eight" en 
vanille-ijs. 

Crème brûlée  

Assortiment kaas met notenmelange, jam 
en vijgenbrood. 

Hang-op van yoghurt met vanille, en 
gemarineerde mandarijn.  

Kaasplankje

Hang-op 

Vanillecrème al vlammend aan tafel 
geserveerd. 
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Kids Menu
Speciaal voor de kids serveren we een
Kids keuzemenu voor €9,50

Nagerecht 

Geserveerd met: rucola, parmezaanse kaas 

Frietjes met snack naar keuze 

of 

Pasta Bolognese

Kinderijsje met een kleine verrassing.

Tomatensoep Kippensoep of  

Hoofdgerecht 

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

Voorgerechten

en brood

NAGERECHTEN

Vrijdag 16 december Vrijdag 30 decemberZaterdag 5 november

Maar we zijn nog niet klaar met decoreren, 
midden november zullen de eerste kerst- 
decoraties al worden opgehangen. Je zult 
letterlijk eten onder een sterrenhemel van meer 
dan 10.000 lichtjes. 

Misschien is het al opgevallen, maar we 
organiseren nog een aantal evenementen dit jaar. 
Houd onze social media in de gaten voor meer 
informatie. 

En nu eigenlijk het allerbelangrijkste van dit hele 
krantenartikel: het kerstmenu ligt vanaf 24 
oktober in ons proeflokaal en is dan ook op social 
media te vinden. Reserveer op tijd!  

De noordwesten-wind zorgt ervoor dat ontzettend veel bladeren recht in het 
Proeflokaal zweven. Neem zeker een goede warme jas mee! 

Het begint steeds meer te regenen. De koudefronten bereiken Proeflokaal Gorissen. 

 
keuze menu 

€19,95 
-

3 Gangen

Zin in een heel menu van 3 gangen en 
nog eens zelf uit de gerechten kunnen 

kiezen? 

Alle gerechten zullen wel een tikje 
kleiner worden geserveerd vergeleken 

met de a la carte gerechten. 

Dan raden we jou zeker aan om deze 
actie te bestellen!  Maak de keuze uit 
één voor, één hoofd en één nagerecht 

van deze kaart. 

€6,50

€6,25

€6,00

€9,50

Pepersaus
Champignonroomsaus
Rode wijnsaus
Stroganoffsaus
Frietsaus
Extra friet
Warme groenten
Kleine salade
Brood

+€1,80
+€1,80
+€1,80 

+€1,80
+€1,25
+€2,25
+€3,00
+€1,50
+€1,50

Extra’s 
Alle hoofdgerechten in het 3 gangen keuze-menu 
worden geserveerd met aardappelgarnituur 
behalve de spareribs, kipsaté, zuurvlees en de 
burgers die met frietjes worden geserveerd. Alle 
gerechten worden zonder saus geserveerd 
behalve de vis van de dag. Saus en/of andere 
extra’s kunnen voor een kleine meerprijs bij het 
menu besteld worden:



Starters

Zalm met mosterd-dille dressing en gemengde 
salade. 

Rundercarpaccio 
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, 
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitjes en rucola. 

Scampi's 

Pizzabrood met knoflook, rozemarijn en grof 
zeezout.

Versgebakken stok- en landbrood met 
kruidenboter, tomatentapenade en 
knoflookmayonaise 

Knoflook brood 

Brood met smeersels

Gemarineerde zalm 

Gebakken scampi's in kruidenboter met rucola en 
tomaat. 
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Kogelbiefstuk 

Huisgemaakte spare-ribs 
Huisgemarineerde en gegaarde spareribs met 
coleslaw, maïskolfje en knoflooksaus en frietjes.  

Kipsaté 

Gegrilde kogelbiefstuk met verse 
seizoensgroenten en aardappelgarnituur. Warme 
saus voor een kleine meerprijs, zie de extra’s.  

Huisgemaakte kipsaté met satésaus, atjar, 
kroepoek en gebakken uitjes en frietjes.

Op lage temperatuur gegaard buikspek, met 
verse seizoensgroenten en aardappelgarnituur. 
Warme saus voor een kleine meerprijs,  zie de 
extra’s.

Zuurvlees naar "ons" recept met appelcompote 
en salade en frietjes. 

Buikspek

Zuurvlees 

Vleesgerechten

Scholfilet 

Vis van de dag 

Scholfilet met tomatensaus, kappertjes en 
verse kerstomaatjes en aardappelgarnituur. 

Wisselende vis afhankelijk van de vangst met 
verse seizoensgroenten en aardappelgarnituur. 
Geserveerd met bijpassende saus.

Kabeljauwlions gefrituurd met aardappelchips, 
remouladesaus en salade. 

Fish & chips
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VisgerechtenSalades

Hamburger 
Gegrilde burger met augurk, huisgemaakte 
burgersaus, salade, tomaat en frietjes.

Cheeseburger 
Onze gegrilde burger met gesmolten kaas en 
frietjes. 

Cheese & bacon burger 

Vegetarische burger van geitenkaas met een 
krokant laagje, tomatenchutney en frietjes.

Geitenburger 

Gegrilde burger met gesmolten kaas, krokante 
bacon en frietjes.

Foute burger 
Gegrilde burger met gesmolten kaas, ananas 
en frietjes.

€5,00

€7,00

€10,50

€11,50

€10,00

€15,50

€16,95

€7,95

€6,50

€6,85

€7,90

Gemengde salade met gebrokkelde 
geitenkaas, honing, walnoten en ei.  

Geitenkaas salade

Gemengde salade met gebakken kip, ansjovis 
mayonaise, parmezaanse kaas en croutons. 

Ceasar salade 

en brood.

Pasta tartufo

Pasta carbonara 
Pasta met uitgebakken spek, room en ei. 

Pasta arrabbiata 
Pasta met een lichtpikante tomatensaus en 
kerstomaatjes.   

Met champignons, truffeltapenade, en 
knoflookroomsaus, rucola, parmezaanse kaas 

Pasta met tomatensaus met vlees. 

Pasta Scampi 

Pasta bolognese

Pasta met gebakken scampi's en romige 
kreeftensaus. 

Pasta

Tomatensoep van verse tomaat en room. 

Soep van het seizoen 

Tomatensoep 

Wisselende soep al naargelang het seizoen

Zoete aardappelsoep 
Soep gemaakt van zoete aardappel, met 
citroengras. 

Goulashsoep 
Rijkgevulde goulashsoep met runderstoofvlees. 

Franse uiensoep
Gegratineerd met een crouton en kaas, met 
gegratineerd stokbrood. 

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

€21,75

€14,75

€19,95

€17,50

€16,00

€17,50

€15,00

€15,00

€13,50

€14,20

€14,80

€13,50

€14,60

€11,25

€12,95

€13,75Burgers

3 Gangen keuze-menu:      Kies 1 voor-, 1 hoofd- en 1 nagerecht voor maar €19,95 !

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

met DJ Isaäc Gorissen

€12,25

€12,50

vol=vol

Kom het ophalen, bekijken op 
social media of downloaden via 
onze website. Maak je keuze en 

reserveer snel maar uiterlijk voor 
18 december je tafeltje!

Vanaf 24 oktober is ons 
kerstmenu bekend! 

Kerstmenu 2022

Spa blauw voor € 6,95 per grote fles.

Gezien onze prijsstelling serveren wij 
alleen tafelwater in de vorm van 

Soepen

€7,00
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