
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! U mag gratis in deze gazet lezen maar u mag hem niet mee naar huis nemen.
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De bloementjes staan in de bloei, de lente 
komt eraan! Tijd voor een nieuwe avond 
kaart en nieuwe gerechten. Weet jij al welk 
gerecht je gaat bestellen? Of pak je de actie? 
Een 3 gangen keuze-menu voor maar 
€20,95. Sla snel de bladzijde om en kies uit 
onze fantastische keuzes.

Carnaval-Radio bierproeverij 
Op zaterdag 18 maart organiseert Carnaval-Radio in 
samenwerking met Proeflokaal Gorissen een super 
bierproeverij! Er zullen 5 bieren worden geserveerd, plus 
één borrelplank. En dat voor maar €22,00 per persoon! 
Tickets zijn te koop via www.carnaval-radio.nl/tickets
Natuurlijk is het ook mogelijk om borrelhapjes, bier, fris en 
wijn bij te bestellen. Ook zullen er twee artiesten tijdens de 
bierproeverij komen optreden. Ronnyron en Aegidius, 
deze twee heren zorgen voor een ultiem feest. Na de 
bierproeverij is een afterparty met Carnaval-Radio DJ 
Isaäc Gorissen tot 02.00h.Wil je geen bierproeverij, maar 
wel deel uit maken van deze te gekke avond? 

Desserts
Dessert van de chef
Laat jezelf verrassen door een unieke dessert 
creatie en smaaksensatie van de chef.

Chocolademousse 
Verrukkelijke chocolademousse met een bolletje 
vanille-roomijs, slagroom, vanille saus, 
chocolade snippers en Bastogne crunch.

Karamel koekie 
Goddelijke mix van vanille- en karamel-roomijs. 
Met karamelsaus, chocolade koekjes, slagroom 
en caramel vlokken.

Kaasplankje
Assortiment kaas met notenmelange, jam en 
vijgenbrood.  
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Kids Menu
Speciaal voor de kids serveren we een
Kids keuzemenu voor €9,95

Voorgerechten
Tomatensoep Kippensoep of  

Hoofdgerecht 
Frietje met snack naar keuze 
Geserveerd met:  met appelsmoes, mayonaise 
en ketchup. Keuze uit: kroket, frikandel, 
6 bitterballen, 6 kipfingers of een schnitzeltje. 

of 

Pasta bolognese
Geserveerd met: rucola, parmezaanse kaas 
en brood.

Nagerecht 
Kinderijsje met een verrassing uit de 
grabbelton.

NAGERECHTEN

Bestel dan de tickets voor €5,00 per persoon 

(excl. speciaalbieren en borrelplank).  
De inloop is om 19.30h. en de aanvang om 20.00h.

Tapasavond 
Het heeft een aantal jaar geduurd, maar het wordt eens 
tijd voor een tapasavond. Op vrijdag 31 maart, worden er 
diverse tapasgerechten, verdeeld over verschillende 
gangen. Helemaal vers bereid uit eigen keuken. 
Prijs per persoon is €28.95.
De inloop is om 18.00h. en de aanvang om 18.30h. 
Reserveer via: www.proeflokaalgorissen.nl of 
reserveringen@proeflokaalgorissen.nl.

 Scampi avond 
Onze welbekende scampi avond is terug, en wel op vrijdag 
21 april. Onze keuken bereiden 4 verschillende scampi 
gangen voor deze avond. Elke met een andere saus en/of 
bereiding. De prijs per persoon is €29.95. De inloop is om 
18.00h. en de aanvang om 18.30h. Voor de niet scampi 
liefhebbers heeft onze keuken een mini 3 gangen-keuze 
menu samengesteld.
Reserveren via: www,proeflokaalgorissen.nl of 
reserveringen@proeflokaalgorissen.nl.

 
keuze menu 

€20,95 
-

3 Gangen

Zin in een heel menu van 3 gangen en 
nog eens zelf uit de gerechten kunnen 
kiezen? Dan raden we jou zeker aan 
om deze actie te bestellen! Maak de 

keuze uit één voorgerecht, één 
hoofdgerecht en één nagerecht, van 
deze kaart. Alle gerechten zullen wel 
een tikje kleiner worden geserveerd 

vergeleken met de a la carte 
gerechten die apart te bestellen zijn. 

€7,95

€7,50

€7,95

€9,95

Vleesjus
Stroganoffsaus
Witte wijn saus
Pepersaus
Frietsaus
Brood
Kleine puntzak verse friet
Seizoensgroenten

+€1,50
+€2,50
+€2,50 

+€2,50
+€1,25
+€3,25
+€2,50
+€3,25

Extra’s 
Alle hoofdgerechten in het 3 gangen keuze-menu 
worden geserveerd met een aardappelgarnituur 
behalve de spareribs, kipsaté en de hamburgers 
die met verse friet worden geserveerd. Alle 
gerechten worden zonder saus geserveerd met 
uitzondering van de varkens medaillons. Saus en/
of andere extra’s kunnen voor een kleine meeprijs 
bij het het 3 gangen keuze-menu bijbesteld 
worden. 

Zaterdag 18 maart Vrijdag 31 maart Vrijdag 21 april
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Starters
Brood met smeersels
Versgebakken stokbrood en landbrood met 
kruidenboter, tomatentapenade en
knoflookmayonaise.

Knoflookbrood 
Pizzabrood met knoflook, rozemarijn en grof
zeezout.

Rundercarpaccio 
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
parmezaanse kaas, gedroogde tomaat,
pijnboompitten en rucola sla.

Gebakken brie met cranberry jam
In panko gebakken brie met cranberry jam en
walnoten crunch.

Gerookte eendenborst 
Gerookte eendenborst met gemengde salade, 
gekonfijte sinaasappel en gebrokkelde geitenkaas.

Gebakken scampi 
Gebakken scampi’s in kruidenboter met rucola en 
tomaat.
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Spareribs
Huisgemarineerde en gegaarde spareribs met 
coleslaw, maïskolf, knoflooksaus en versie friet.

Kipsaté
Huisgemaakte kipsaté met satésaus, atjar, verse 
kroepoek, gebakken uitjes en verse friet.

Kogelbiefstuk 
Gegrilde kogelbiefstuk met rode kool en 
“steppegras” (hele dunne frietjes).

Bretonse kip
Kipfilet omwikkeld met spek en belegd mer 
roombrie hierbij weide honing, pijnboompitten, 
aceto di balsamico, rucola salade en cherry 
tomaatjes.

Varkenshaas medaillons
Varkenshaas medaillons met wisselende 
aardappelgarnituur, seizoensgroenten en warme 
saus naar keuze. Keuze uit: vleesjus, 
stroganoffsaus, witte wijn saus of pepersaus.

Vleesgerechten

Victoriabaars
Onder een kruidenkorst gegaarde victoriabaars 
met warme groenten en wisselende 
aardappelgarnituur. 

Fish & chips
Kabeljauwloins gefrituurd met aardappelchips, 
remouladesaus en een frisse salade.

2 3
VisgerechtenSalades

Hamburger 
Gegrilde burger met augurk, huisgemaakte 
burgersaus, salade en tomaat. Geserveerd met 
verse friet en een saladegarnituur.

Cheeseburger
Onze gegrilde burger met gesmolten kaas, 
augurk, huisgemaakte burgersaus, salade en 
tomaat. Geserveerd met verse friet en een 
saladegarnituur.

Cheese & bacon burger 
Onze gegrilde burger met gesmolten kaas, 
bacon, augurk, huisgemaakte burgersaus, 
salade en tomaat. Geserveerd met verse friet 
en een saladegarnituur.

Geitenkaasburger
Een vegetarische burger van geitenkaas in een 
krokant jasje met tomatenchutney. Geserveerd 
met verse friet en een saladegarnituur.

€7,25

€7,75

€13,50

€7,95

€12,50

€8,50

€7,50

€8,00

Salade geitenkaas als voorgerecht
Salade geitenkaas als hoofdgerecht
Gemende salade met walnoot, honing en 
gekarameliseerde geitenkaas.
Geserveerd met brood en kruidenboter.

Salade witlof als voorgerecht
Salade witlof als hoofdgerecht
Gemengde salade met witlof, gekookt ei, 
croutons en dille-dressing.
Geserveerd met brood en kruidenboter.

Salade Niçoise als voorgerecht
Salade Niçoise als hoofdgerecht
Gemengde salade met tonijn, olijven, kappertjes, 
gekookt ei, witte kool en huisgemaakte dressing. 
Geserveerd met brood en kruidenboter.

Pasta tomatenpesto 
Pasta met een tomatenpeso, cherry tomaatjes en 
pijnboompitten.

Pasta scampi
Pasta met gebakken scampi’s en romige 
kreeftensaus.

Pasta bolognese
Pasta met een tomatensaus met vlees.

Pasta

Franse uiensoep
Gegratineerde uiensoep met gegratineerd 
stokbrood. Geserveerd met brood en 
kruidenboter.

Tomatensoep
Tomatensoep met bosui en peterselie. 
Geserveerd met brood en kruidenboter.

Seizoenssoep
Een overheerlijke soep passend bij het seizoen. 
Geserveerd met brood en kruidenboter.

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN

€23,95

€19,95

€22,95

€19,95

€21,95 

€18,50

€16,95

€14,95

€15,95

€16,50

€12,95

€12,50

€14,95

Burgers

€16,95

Onze eerste editie van de 
Koempelclub Rocknight in 

Proeflokaal Gorissen was een 
waar succes.

Wij verheugen ons al enorm op 6 
mei, dan is de tweede editie van 

de Rocknight. 
DJ Isaäc Gorissen en DJ John 

staan vanaf 21.00h. klaar om de 
beste rockklassiekers tot 

02.00h. te draaien! De entree is 
geheel gratis. Tot dan! 

Rocknight

Gezien onze prijsstelling serveren we 
alleen tafelwater in de vorm van 

Spa blauw voor € 6,95 per grote fles.
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Soepen

€12,75

€12,75
€18,50

€13,75
€19,50 

€13,95
€19,95
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