
KOFFIE

HIGH BEER OF WINE?

Een gezellige avond met vrienden of 
andere bekenden? Reserveer dan een High 
Beer of Wine. 

3 glazen (speciaal)Bier of wijn, hartige 
knabbels, verschillende koude- en warme 
hapjes en brood met dip.

Aanvullende spelregels; 
enkel op reservering, vanaf 6 personen 
en niet te bestellen tussen 18.00- en 
21.30uur.  17,50 p.p.

gewoon lekker
Koffie     2,25 

Koffie verkeerd   2,5

Cappuccino     2,5 

Espresso    2,25

Dubbele espresso   3,5 

Latte machiato     2,75

LUXE koffie

Speciale koffie

Latte CARAMEL     4 
Latte machiato met shot espresso, 
caramel siroop afgetopt met 
slagroom en caramelsaus

Latte VANILLE     4
Latte machiato met shot espresso, 
vanille siroop afgetopt met 
slagroom en butterscotchsaus

Latte COOKIE     4 
Latte machiato met shot espresso, 
cookie siroop afgetopt met 
slagroom en chocoladesaus en koekjes

Ierse koffie     6,25 
met Wiskey

Franse koffie     5,75
met Grand Marnier of Cointreau

Italiaanse koffie   5,75 
met Amaretto 

Spaanse kofie     5,75
met Tia Maria of Licor 43

N'Leusen koffie    5,5 
met speciale likeur

thee

Thee     2,25 
Smaakjes uit de doos

Verse Muntthee    2,75

Verse Gemberthee   2,75



STREETFOOD

Burger     17,5
Gegrilde beefburger – kaas - bacon – 
ui – ei – tomaat - augurk
Ook vegetarisch mogelijk

Wok en Go  18,5
Biefstukpuntjes - noedels - 
knapperige groenten - pad Thai saus

Taco    16,5
Ratatouille – rode kool – knoflook creme

SOEPEN

VOORGERECHTEN

CARpaccio   11
Rund - rucola – oude kaas - pesto 

Vistrio    12,5
Zalm – peper makreel - paling – 
limoen - komkommer

Poké Bowl   9,5
Pompoen – pastrami – rijst – 
sojabonen – gember
Tevens vegetarisch mogelijk

Wildpaté    12,5
Huisgemaakt - cranberry coulis -
pompoen chips

Paddenstoelentaart 10
Warm - knoflook - limoen - 
platte peterselie - rauwe ham
Tevens vegetarisch mogelijk

MOSTERD   6.5
Romig – bosui – croutons 

Bouillon   7
Paddenstoelen – bruchette bacon
Tevens vegetarisch mogelijk

Proeflokaal ZUID is een eigen “Wijze” horecagelegenheid in Nieuwleusen Noord waar 
je 5 dagen in de week terecht kunt vanaf 11.00 uur.  De bar is een ideale plek om 
wat te drinken, te happen, ontspannen en nieuwe mensen te ontmoeten. In ons 
“restaurant”, met open keuken, kunt u terecht voor een smaakvolle lunch of diner. 

De term ONTMOETEN heeft sinds half maart 2020 een geheel andere betekenis 
gekregen. Door de corona crisis hebben wij inmiddels een andere manier van denken 
moeten doorvoeren. Toch hopen wij met zijn allen dat Proeflokaal Zuid voor u een 
plek blijft om eens heerlijk te ontspannen.

ONTMOETEN

Je verjaardag/afstuderen/jubileum/nieuwe schoonmoeder 
bij ons vieren? 

Benieuwd naar onze vele mogelijkheden? Bel, schrijf of fax ons of kom gewoon even 
gezellig langs dan spreken wij graag de invulling persoonlijk met u door. 

Onze hoofdgerechten en plates worden 
geserveerd met krokante aardappelwedges en 
een salade van het seizoen

Een beetje ZUIDelijkheid bij u thuis? 

Zowel zakelijk als prive, waarbij alles verzorgd wordt? Wij zorgen dat het 
goed komt!

DESSERTS

Panna Cotta   7,5
Hagel en donder - karamel- stroopwafelijs

Lemoncurd   8,5
Taartje – merengue

Marcarpone   8,5
Amaretto – banaan - amandel

Chocolade   8,5
Mousse – sinaasappel - grandmarnier

proeverij dessert 12,5
Zoet - romig - laat u verrassen

coupe ijs   6,5
Zwarte kip – vanille ijs – 
chocoladesaus – boerenjongens

DESSERTWIJN
torres   5.5 p.g.
Moscatel oro | Catalunya | Spanje
Halfzoet | sinaasappel | rozijn | 
honing | oranjebloesem | diverse kruiden

MAALTIJDSALADE

HOOFDGERECHTEN

Diamanthaas  21,5/26,5
mais creme - rode port jus – 
200 of 300 gram

Spareribs   23
Gerookt – appelhout - barbecuesaus – 
500 gram  

Vangst v/d dag  22,5
Verse vis – vraag het de bediening

Tortilla    18.5
Aardappel- krokante tofu - harissa dip

Hertensukade  23,5
dauphinoise aardappel - stoofpeer 

Kipsaté    17,5
Gemarineerd – kroepoek – krokante ui – 
atjar - ananas 

SALADE KIP  17,5  
Gerookte kip - bacon - tomaat - 
komkommer - saus tartaar 
Tevens vegetarisch mogelijk

Geserveerd met friet of brood

PROEVERIJ ZUID

Op deze manier maken wij het u wel 
heel makkelijk.
 
Laat u verrassen door de verschillende 
Eigen “wijze” creaties van onze 
chefkok, samengesteld in een 
gevarieerd 3 gangenmenu. Uiteraard 
houden wij rekening met uw eventuele 
eetpatronen en/of allergenen.

3 gangen 37,50 pp

Let op!
Wij zijn gek op feestjes. 

VOLG ONS OP FACEBOOK

EN INSTAGRAM.


