
  

Restaurant Preuf & Proost, Kerkeveldstraat 7, 6441 BP Brunssum, 045-5117541, info@preufenproost.nl 

        

Voorgerechten 

Huisgemaakte carpaccio van ossenhaas                      € 11.25 

van het Limburgs land dun gesneden carpaccio, vergezeld van  

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 

Salade “Preuf”, lauwwarme salade van reepjes bief, met gebakken spekjes,  

paprika en champignons; ook vega mogelijk € 11,75 

Salade Scampi, lauwwarme salade van scampi's, gebakken In knoflook en groene kruiden € 

12,00 

"Proeverijtje", selectie van verschillende kleine gerechten, laat u verrassen!  € 9,50  

"Preuf" voorgerecht vd maand, wisselend aanbod dagprijs 

Grootmoeders soep, de vertrouwde runderbouillon € 5,00 

Franse uiensoep, traditioneel gemaakt! € 6,00 

Tomatensoep, gemaakt van Italiaanse Pommodori tomaten € 5,00 

Soep van het moment, wisselend van smaak en seizoen! Vraag het ons! € 5,00 

 

Hoofdgerechten 
Uit Limburg, een Tournedos  € 26,50 

geserveerd op een bedje van gestoofd rundvlees in eigen vleesjus 

Varkenshaas, geserveerd met een Stroganoff saus of pepersaus € 17,50 

Kogelbiefstuk, met kruidenboter € 18,00 

Kalfsschnitzel, gepaneerd in een huisgemaakte kruidenmix, € 16,00 

geserveerd met een romige champignonsaus 

Zalm van de grill, geserveerd met een dillesaus en een scheut Noilly Prat € 19,00 

Vis van het moment, wisselende verse vis direct van de afslag! 

Vraag onze medewerkers! € 17,00 

Hoofdgerecht van het moment dagprijs 

Vegetarisch gerecht, vraag onze chef of laat u verrassen € 17,00 

 

Specialiteiten van de chef 

Tournedos "Rossini", met jus van madeira en gebakken lever   € 27,50 

"Preuf os zoervleisj", huisgemaakt zuurvlees    € 15,00 

Saté van de varkenshaas       € 16,50 

Kalfsschnitzel "Preuf & Proost", kalfsschnitzel met gebakken uien & 

champignons, en een spiegelei      € 19,00 

    

Desserts  
Crème Brûlée, huisgemaakt en bereid met vanille, geserveerd met een  

bolletje Bourbon Vanille ijs en compote van fruit € 7,50 

Hemelse modder, huisgemaakte chocolade mousse € 6,00 

Dame Blanche, Bourbon Vanille ijs met warme chocoladesaus, 

ouderwets lekker! € 6,00 

"Preuf", dessert van het moment  € 6,50 

 "Zeut Preuverieke", laat u verrassen door onze keuken… € 9,00 

 

"Preuf" menu 
3- of 4-gangen menu afgestemd op de verse producten in het seizoen: 

3-gangen           € 27.50 

4-gangen           € 32,50 


