
 

BUITENSHUIS LUNCHEN DOE JE IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE GEZELLIGHEID?! 

 

Ons sfeervol eetcafé en gezellige terras hebben reeds menige gast uitgenodigd voor een 

heerlijke lunch! Zo kunt u, als u weinig tijd heeft, en optimaal wilt genieten van uw pauze, uw 

gerecht doorbellen naar onze koks. Zij zullen ervoor zorgen dat uw lunch klaarstaat als u bij 

ons binnen komt wandelen. 

De lunchkaart is uitgebreid en staat nu op deze 2 bladzijdes. U kunt u kiezen uit een veelal 

dagverse producten, en alles uit eigen keuken is vers bereid, eigen recepten en zelf verzonnen. 

Ons telnr:  045 – 52 52 304. 

 

Zakenlunch, discreet en vooraf de lunchgerechten samenstellen, dat kan d.m.v. één telefoontje 

naar ons en we regelen het voor u! Wilt u eetcafé Gorissen afhuren voor een lunch, borrel, 

diner, verjaardagen, feesten, proeverijen, vergaderingen of andere (zakelijke) bijeenkomsten, 

wij bieden u diverse mogelijkheden aan, welke worden nader toegelicht, als u ons telefonisch 

of per @mail benadert. 

 

Tosti’s 

 

Tosti Ham en/of Kaas                    € 4.25    

Tosti Kaas                                           € 4.25 

Tosti Hawaï, 

Met ananas.                                   € 4,65 

Tosti Spiegelei                             € 4,85 

Tosti Pratsjgek, 

Salsasaus, kruidenfrites, mayo, 

tomatenketchup en spiegelei.      € 8.50 

Tosti Gorissen, 

Verse champignons, ui, verse paprika 

en gesmolten kaas.                        € 7.85 

Tosti Bief, 

Gebakken stukjes bief met ui 

en verse champignons.                     € 9.00 

 
 

Uitsmijters 

 

Uitsmijter Ham en/of Kaas                 € 8.00 

Uitsmijter Edelweiss, Ham en/of Kaas, 

Gebakken tomaat, ui,  

paprika en champignons.       € 9.00 

Omelet Naturel                       € 7,50 

Boerenomelet               € 9.00 

 

...al deze eiergerechten worden met een sla garnituur geserveerd... 

…Keuze uit witbrood of boerenbruinbrood 

 

Spek & Ei met Stokbrood        € 7.20 

 



Soepen 

 

Heldere Kippensoep, 

Met prei.                         € 4,80 

Italiaanse Tomatensoep, 

met basilicumroom & krokante kaascroutons.          € 5.20 

Hongaarse Goulashgsoep       

Met een ½ stokbroodje &  

huisgemaakte kruidenboter.          € 5,90 

 

…al deze soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter… 

 

Gegratineerde Franse Uiensoep, 

Met een ½ uien broodje     € 5,95 

 

 

Onze wereldberoemde 

Club Sandwich… 

….Geroemd, geliefd & lekker! 

 

Club Sandwich  Kip, 

Gebakken kipfilet & spek, cocktailsaus,  

spiegelei & sla.            € 9,80 

Club Sandwich Zalm, 

Vers gerookte zalm, cocktailsaus, uien,  

kappertjes & sla.         € 10.20 

 
 

Baguette 

 

Baguette Gezond, 

Met rauwkost, ham en/of kaas, ei, tomaat,  

komkommer en dressing.         € 5,90 

 

Baguette Beenham, 

Warme beenham met knoflooksaus.                        € 8,60 

 

Baguette Mexico, 

Gebraden gehakt, salsasaus, tomaat en  

gesmolten kaas.          € 8.00 

 

Baguette Gerookte Zalm, 

Kappertjes en verse uien.           € 8,90 

 

...al deze baguettes worden geserveerd met een kleine salade & dressing... 

 

Baguette Kruidenboter               € 4.00 

Huisgemaakt! 

 



 

Hamburgers 

 

Traditioneel Broodje Hamburger,        € 8.25 

Huisgemaakte half-om-half gehaktbal, helemaal platgeslagen, 

met sla, uienringen, tomaat en de bekende sausjes. 

 

Traditioneel Broodje Cheeseburger,    € 8,75 

Huisgemaakte half-om-half gehaktbal, helemaal platgeslagen, 

gegratineerde met Hollandse kaas, sla, uienringen, tomaat en de bekende sausjes. 

 

Tuut Friet (XL) met Oliehoorn Frietsaus.        € 3,25 

 

 

Huisgemaakte 

Pannenkoeken 

Standaard geserveerd met poedersuiker en stroop. 

 

Naturel                € 4,60 

 

Appel  € 5,30 

 

Banaan & Chocoladesaus          € 5,30 

 

Spek           € 5,90 

 

Spek & Kaas          € 6,50 

 

Poffertjes              € 4,30 

 

Zin in een Feestje!!?? 

Dat kan bij ons altijd.. 

Op het terras, in het café…of het gehele achterste gedeelte.. 

045 – 52 52 304 

 

 

Salades 

 

Griekse Salade, 

Met feta, paprika, olijven, uien en zazikisaus.         € 8,55 

 

Tok Tok Salade, 

Met gebakken stukjes kipfilet, spek,  

verse champignons en ui.           € 9.25 

 

Gerookte Zalm Salade, 

Met uienringen, mosterddressing, pijnboompitten  

en kappertjes.        € 9,75 

 



Salade Niçoise, 

Met tonijn, ham-kaas snippers, olijven, kappertjes en ei.    € 9,75 

 

Brunssumse Salade, 

Roodgebakken stukjes bief, ui, champignons en een zoete dressing met noten.    € 10.50 

 

…al deze salades worden geserveerd met een boerenbrood & boter… 

 

 
DAG..lunch..SCHOTEL € 11.50 

 

Zie de krijtborden binnen in ons eetcafé of buiten! 

 

 

Bijzonderheden 

 

2 Hollandse Kroketten/frikandellen 

Op boerenbroed, mosterd en salade.           € 6.50 

Met friet                                                    € 2.00 extra 

 

 

2 van Dobben Kalfskroketten, 

Op boerenbrood, mosterd en salade.   € 6,80 

Met friet                                                 € 2.00 extra 

 

Huisgemaakt Koninginnenpasteitje, 

Kip, verse champignons en salade.      € 9.00 

 

2 Stokjes Kipsaté met Huisgemaakte Satésaus, 

Geserveerd met een salade, kroepoek, atjar,  

½ baguette en gebakken uitjes.          € 9,95 

 

Spaghetti Bolognaise, 

Gegratineerd met kaas, geserveerd met  

een baguette.             € 8,75 

 

Maak de bijzonderheden af met.. 

 

Tuut Friet (XL) met Oliehoorn Frietsaus.       € 3,25 

Is ook zo te bestellen! 

 

Wraps 

Lekker pittig, gegratineerd en vers bereid! 

 

Wrap Groenten             € 8,50 

 

Wrap Gehakt                 € 9.50 

 

Wrap Kip            € 11.50 

 



 

IJs 

 

Kinderijs,             € 3,80 

Met kleine verassing.  

 

Dame Blanche                          € 4,60 

 

Banana Split        € 5.20 

 


