ALLES VOOR JOUW SMAAK!

CAFFE
Espresso2,35

Malteser koffie

Dit is koffie op z’n best! Een shot pure koffie, niet bitter
maar gewoon lekker.

De basis is een latte Macchiato, maar dan nog
lekkerder! Met caramelsaus, slagroom en stukjes
krokante koek met chocolade (maltesers).Gun u zelf
dit feestje!

Doppio3,50
Espresso maar dan twee keer, zo simpel is dat!
Dubbel genieten voor een extra lage prijs.

Kitkat koffie

Americano2,45
Een espresso met een kannetje heet water zodat u
zelf de sterkte van uw koffie kunt bepalen. Wel zo
handig!

Cappuccino2,70
Tot zoete en lobbige geschuimde melk gecombineerd
met een espresso.

Caffè latte (koffie verkeerd)

2,70

Een espresso met warme melk en een beetje
melkschuim.

Flat white

3,85

4,75

4,75

Altijd al fan geweest van KitKat? Dan moet u deze
zeker proberen! Met een shot espresso, warme melk,
caramelsaus, slagroom en natuurlijk KitKat!

Daim koffie 

4,75

Dé hit uit Zweden! Knapperige boteramandel met
chocolade, chocoladesaus, shot espresso, warme
melk, slagroom en de Daim on the top!

Oreo koffie

4,75

Natuurlijk komt ook dit wereldbekende
chocoladekoekje uit Amerika bij ons op de kaart,
maar dan wel op de koffie Mmm... met een shot
espresso, warme melk, hocoladesaus, slagroom en
afgetopt met de Oreo’s!

Oorspronkelijk uit Australië. Dubbel shot espresso met
warme melk en microschuim. Een koffie met karakter!

MONIN SIROOP VOOR
IN DE KOFFIE!

Panna montata

Probeer eens één van de wereldberoemde Monin
siropen: hazelnoot, karamel, vanille, crème brûlée.

2,85

Witte romige bergen op je koffie. Even genieten van
koffie en slagroom.

Espresso macchiato

2,60

Macchiato betekent gevlekt, dus een gevlekte
espresso. Minder bekend in Nederland: espresso met
een beetje melkschuim.

Latte macchiato

3,50

Een glas (opgeschuimde) melk en espresso. De
espresso drijft op de melk. Een kunst apart om een
goede Latte Macchiato te maken.

Babyccino2,20

SPECIALE KOFFIES

Een echte verwennerij! espresso met warme
melk, slagroom, hazelnootsiroop en Brokking
hazelnootcrunch van de bekende bakker uit
Dordrecht!

1,15

Decafé0,60
Soja melk

0,60

Thee
Verschillende smaken

2,40

Verse muntthee

2,95

Verse gemberthee met citroen

2,95

Chai tea latte (Indiase specerijenthee
met warm melk)

3,70

Chocomel

Warme chocomel in een espressokopje met
melkschuim.

Proeverz koffie

Extra shot espresso

0,60

4,75

Warme chocomel

2,75

Warme chocomel met slagroom

3,25

Speciale chocomels
Proeverz chocomel

4,75

Malteser chocomel

4,75

Kitkat chocomel

4,75

Daim chocomel

4,75

Oreo chocomel

4,75
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Ontbijtspecial tot 11.30 uur9,50
Yoghurt met granola, spiegeleitje met ham/kaas op dik wit of bruin brood
en verse jus d’orange.

Yoghurt de luxe tot 11.30 uur5,95
Met granola, vers fruit, honing en suiker.

Wentelteefjes tot 11.30 uur4,95
French toast met boter, suiker en kaneel.

Roereitje tot 11.30 uur6,75
Ui, paprika ,kaas, cherrytomaat met getoast brood en boter. (Bacon meerprijs 1,50)

Omelet met wit of bruinbrood

9,75

Kaas, champignons, ui, paprika, ham, tomaat, rundvleessalade en rauwkost.

Veggie Omelet met wit of bruinbrood9,50
Kaas, champignon, ui, paprika, tomaat en rauwkost.

Uitsmijters met wit of bruinbrood

vanaf 4,75

Ham, gesmolten kaas, bolletje rundvleessalade en rauwkost. (Bacon meerprijs 1,50)
1 eitje

4,75

2 eitjes

6,75

3 eitjes

8,50

VOOR DE KIDZ!
Kabouter Plop menu

3,50

3x halve boterham met nutella, pindakaas, jam en aanmaak limonade.

Tosti4,50
Ham/kaas.

Frietjes met een snackie

5,50

Keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé of 2 stukjes kipfilet in een krokant jasje. Met appelmoes.

TOSTI'S

OP WIT OF BRUIN BROOD
Ham/kaas4,50
Kaas4,50
Kaas/ham/ananas4,75
Vlamtosti4,95
Salami, ui, kaas en tomaat

5,50

Geitenkaas, tomaat, bacon en honing

6,50

Inclusief saus naar keuze: ketchup, curry, vlammensaus, huisgemaakte saus

Allergieën? Vertel het ons.
Wij werken in onze keuken zo zorgvuldig mogelijk, maar sporen van allergenen,
met name van gluten, zijn helaas niet uit te sluiten!

ALLES VOOR JOUW SMAAK!

LUNCH

KEUZE UIT WIT OF BRUIN VERS AFGEBAKKEN BROODJE, DIK GESNEDEN
WITTE OF BRUINE BOTERHAM, OF GLUTENVRIJ BROOD
Carpaccio8,50
Slamelange, pijnboompitten, Rubens kaas, pesto of truffelmayonaise en zongedroogde tomaat

12 uurtje

10,50

Gebakken ei, boterham ham/kaas, soepje, bolletje rundvleessalade en bourgondische kroket

Huisgemaakte tonijn

7,50

Rode ui, paprika, appel, augurk, tomaat en slamelange

Romige warme brie

7,50

Slamelange, honing, cherrytomaat (meerprijs bacon 1,50)

Topper Speciaal - Winnaar lekkerste broodje Gorkum!

10,50

Stukjes gemarineerde kipfilet, met gebakken uien/champignons/paprika en een heerlijke homemade saus

Gezond6,95
Belegen kaas, ham, ijsbergsla, tomaat, augurk, ei, komkommer en ui

Filet American - vers van de slager!

7,95

Rode ui en een eitje

Vers gerookte zalm

9,50

Roomkaas, ei, slamelange, rode ui en honingmosterddressing

Ribeye8,95
In dunne plakjes gesneden gebakken biefstuk, ui, tomaat, augurk, bacon, slamelange,
honingmosterddressing en oude Rubens kaas

De Drie Proevertjes

10,50

Zalm, brie en carpaccio op dik gesneden wit of bruinbrood

Oude Rubens kaas

6,50

Vers van het mes met augurk, slamelange en honingmosterddressing

Geitenkaas8,50
Guacamole, appel, komkommer, honing, walnoten, gedroogde tomaat, slamelange, pesto en bacon

Kroketten - ook vega mogelijk!

7,95

Twee heerlijke bourgondische rundvleeskroketten op dik gesneden brood met slamelange en mosterd

Eiersalade5,95
Homemade met slamelange en uitgebakken spekjes.

SANDWICHES - 9,95
WIT OF BRUIN BROOD

Sandwich Zalm 
Homemade eiersalade, komkommer, rode ui, sla en mosterddressing. (Frites meerprijs 1,50)

Sandwich Piazza 
Kipfilet, eiersalade, augurk, komkommer, oude kaas, tomaat, bacon en slamelange
(Frites meerprijs 1,50)

Sandwich Carpaccio 
Pesto-mayonaise, slamelange, komkommer, tomaat, oude kaas en pijnboompitten. (Frites meerprijs 1,50)
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SALADES - 12,50

MET GETOAST BROOD
Kipfiletsalade

Warme stukjes gemarineerde kipfilet, tomaat, komkommer, augurk, pijnboompitten, oude kaas, paprika, bacon
en een heerlijke dressing.

Tonijnsalade
Olijf, ei, komkommer, augurk, rode ui, paprika, tomaat en een heerlijke dressing.

Warme geitenkaassalade
Guacamole, komkommer, tomaat, honing, paprika, appel, walnoten en een heerlijke dressing.

Oosterse salade
Gebakken biefstukreepjes, champignons, paprika, tomaat, taugé, ui, pijnboompitten en een heerlijke
oosterse saus.

Veggie salade
Gebakken paprika, taugé, uien, champignons, cherrytomaat en een heerlijke kruidige dressing.

Carpaccio salade
Oude kaas, truffelmayonaise, pijnboompitten, ei, zongedroogde tomaat, komkommer en cherry tomaat.

SOEP
Soep van de Dag

5,50

Regelmatig wisselende homemade soep met wit of bruinbrood. Met liefde bereid en dat proef je.
(Ook om mee te nemen in 1 liter verpakking)

BURGERS
Kipburger

10,95

Kipfilet in krokant jasje, met rode ui, augurk, tomaat, ijsbergsla Bacon en homemade saus. (Frites meerprijs 1,50)

Runder hamburger

13,75

Puur rundvlees met kaas, gebakken ei, bacon, homemade saus gebakken ui, tomaat, ijsbergsla en augurk.
(Frites meerprijs 1,50)

Vegaburger10,95
Burger met kaas, gebakken ui, paprika, gebakken ei, tomaat, augurk en ijsbergsla. (Frites meerprijs 1,50)

PLATE SERVICE
New York

11,50

Crispy chicken met garnituur, frites en appelmoes.

Biefstuk15,50
Kogelbiefstuk met gebakken uien/champignons en jus, met frites of brood en kruidenboter.

Schnitzel14,50
Met gebakken ui/champignons/paprika en gesmolten kaas, frites en garnituur.

Varkenshaassaté12,50
Grote spies met pindasaus, kroepoek, gebakken uitjes, garnituur met frites of brood.

Kipsaté zonder stok
Met frites of brood, kroepoek, gebakken uitjes en garnituur.

11,50
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VOOR DE LEKKERE TREK
Bourgondische bitterballen

6 stuks 5,95

Vlammetjes 

6 stuks 5,50

Mini loempia’s (vega)

6 stuks 4,50

Vega bitterballen 

6 stuks 5,95

Bittergarnituur gemengd 

8 stuks 7,65

Kaasplankje 

voor twee personen 9,95

Nacho Chips

6,95

PATISSERIE
Verse Luikse Wafelz: DE ENIGE ECHTE!

3,50

Luikse Warme Wafel met poedersuiker. Nog lekkerder te maken met:
Slagroom0,60
Aardbeien (alleen in het seizoen)

1,50

Kersen1,15
Nutella1,00
Bolletje ijs

1,00

GEBAK & HOMEMADE TAARTEN 		
Neem een kijkje in de vitrine en laat je verrassen door de verschillende soorten
gebak. Geniet bijvoorbeeld van het Wereldberuchte Brokking hazelnootgebak of
een stuk heerlijke home-made appeltaart, Demi’s Monchoutaart of misschien wel
weer een nieuwe home-made taart!

PROEVERZ HIGH TEA

21,50 p/p

Deze oer Engelse theeceremonie bestaat uit - uiteraard - onbeperkt thee (dat wordt blazen geblazen) en een
mix van hartige en zoete hapjes. Laat je verrassen door al het lekkers wat geserveerd wordt met oud Engels
servies…en een goud randje.
BELANGRIJK: Minimaal 2 dagen van tevoren reserveren. Je kunt al terecht vanaf 2 personen. Wij verzorgen
high tea’s van 14.00 tot 16.30 uur.

KIJK VOOR ACTUELE OPENINGSTIJDEN OP FACEBOOK
OF ONZE WEBSITE: WWW.PROEVERZ.NL
VOLG ONS OP DE SOCIALE MEDIA:

Allergieën? Vertel het ons.
Wij werken in onze keuken zo zorgvuldig mogelijk, maar sporen van allergenen,
met name van gluten, zijn helaas niet uit te sluiten!
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FRIZDRANKEN & ZAPPEN
Zmoothies

Wereldse wijnen

Aardbeien, ananas, banaan,
bosvruchten of frambozen

4,50

Frizdranken
Coca Cola

2,65

Coca Cola Zero

2,65

Chaudfontaine Blauw

2,65

Chaudfontaine Rood

2,65

Bitterlemon2,65
Fuze Tea

2,65

Fuze Tea Green

2,65

Tonic Kinley

2,65

Ginger Ale

2,65

Rivella Original

2,65

Sprite2,65
Fanta2,65
Chocomel2,65
Fristi 

2,65

Rode wijn
Pays d’Oc, Frankrijk (per fles € 17,50)

4,00

Witte wijn (half zoet)
Comté tolosan, Frankrijk (per fles € 17,50)

4,00

Witte wijn (droog)
4,00
Côtes de Gascogne, Frankrijk
Chardonnay of Sauvignon (per fles € 17,50)
Rosé4,00
Pays d’Oc, Frankrijk (per fles € 17,50)

Sterke dranken
Ketel 1

2,75

Jagermeister2,75
Schrobbelèr2,75
Passoa4,25
Bacardi4,75
Johnny walker (red label)

5,75

Remy martin

5,75

Likeuren

Melk2,25

Tia maria

4,00

Karnemelk2,25

Safari4,00
Baileys4,00

Vruchtenzappen
Appelsap2,65
Tomatensap2,65
Verse jus d’orange

3,75

Verse jus d’orange Groot

5,50

Bieren
Heineken (Fles)

2,60

Heineken 0,0% (Fles)

2,60

Amstel Radler 0,0% (Fles)

2,60

Amstel Radler 2,0% (Fles)

2,60

Grand marnier

4,00

Limoncello4,00
Amaretto di saronno

4,00

Cointreau4,00
Likeur 43 

4,00

Sambuca 

4,00

KIJK VOOR MEER BIEREN
OP ONZE BIERKAART

Allergieën? Vertel het ons.
Wij werken in onze keuken zo zorgvuldig mogelijk, maar sporen van allergenen,
met name van gluten, zijn helaas niet uit te sluiten!

