
 

 

 

Soepen 
 
Kerriesoep    5,25    v   
Kipreepjes 
 

Misosoep    5,25    v  
Verse groenten | noodles 
Extra lekker: Garnaaltjes   + 0,70 
 

Soep van de Voorman    5,25 / 5,95    v  

Regelmatig wisselende soep 
 

Vissoep In d’Ouwe Peel    5,95 

In de wijde omtrek bekend als de allerlekkerste! 
Bijzonder goed gevuld met diverse vissoorten 

 

 

Brood enzo 
U kunt kiezen uit 1 of 2 stevige sneeën mik van Bakkerij Jacobs uit Panningen: Bourgondisch bruin of licht brood 
 
 

Tosti Classic    5,75 / 6,75 

Ham | jonge kaas 
 

Tosti Hawaï    5,75 / 6,75 

Ham | jonge kaas | ananas 
 

Sandwich warme brie    6,75 / 8,75   v 
Brie | noten | honing 
 

Sandwich Caribische kip    7,75 / 9,75    

Kipreepjes | licht pittige Caribische saus | 
ananas | rode ui | kaas 
 

Uitsmijter    8,75   v  
Ham | jonge kaas | spek 
 

Boerenomelet    7,25 / 8,75   v  
Groenten | spekjes 
 

Bourgondische runderkroketten    6,75 / 8,75 

1 of 2 Kroketten | mosterd | mayonaise 

 
Lunch wordt geserveerd tussen 11:30 en 17:00 uur, wij rekenen de lunch per tafel af 
 

v  = Vegetarisch of ook als vegetarische variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 

 = Glutenvrij of ook als glutenvrije variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 

 = Lactosevrij of ook als lactosevrije variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 
        Ons Bourgondisch brood is lactosevrij 

Sandwich gezond    6,25 / 8,25   v  
Ham | jonge kaas | tomaat | komkommer | paprika | ei 
 

Sandwich gerookte zalm    8,25 / 10,25    
Gerookte zalm | tzatziki | kappertjes 
 

Sandwich Kortooms    6,25 / 8,25 
Kipreepjes | truffelmayo | rode ui 
 

Sandwich carpaccio    10,75 / 12,75    
Truffelmayo | pijnboompitjes | rode ui | Parmezaanse 
kaas 
 

Broodplankje    7,25   v  
Bourgondische brood | kruidenboter | 
2 andere heerlijke smeersels 
 

 

Lunch van Directeur Bos    13,75 
Misosoep of kerriesoep | Rundvlees- of garnalenkroket | 2 sneeën brood | 
ham | jonge kaas | rundvleessalade 
 

 

Soepje voor de lekkere trek    4,00 / 4,50 
Onze heerlijke soepen, maar dan een kleinere 
hoeveelheid, voor gasten met ietsje minder honger 
of die toch gezellig mee willen doen! 
 



 

 
 

 
 

Plateservice 
Met een salade en onze bijzonder lekker gekruide friet met mayonaise 

 
Bourgondische runderkroketten    6,75 / 8,75 

1 of 2 Kroketten | mosterd | mayonaise 
 

2 Garnalenkroketjes    9,25 
Milde chilimayo 
 

Hemelse Hamburger   14,50     

Rundvleesburger | sla | augurk | tomaat | cheddar | 
gebakken spek | barbecuesaus 
 

Hollandse biefstuk    16,75     

Champignonsaus of stroganoffsaus 
Extra lekker: gebakken champignons    + 2,50 
 

Schnitzel    15,50 
Champignonsaus of stroganoffsaus 
Extra lekker: gebakken champignons    + 2,50 

 
 
 
Lunch wordt geserveerd tussen 11:30 en 17:00 uur, wij rekenen de lunch per tafel af 
 

v  = Vegetarisch of ook als vegetarische variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 

 = Glutenvrij of ook als glutenvrije variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 

 = Lactosevrij of ook als lactosevrije variant verkrijgbaar, mits u dit van tevoren aangeeft 
        Ons Bourgondisch brood is lactosevrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maaltijdsalades 
 

Salade Helenavaart    14,75     

Gerookte zalm | rode ui | kappertjes 
Extra lekker: 3 scampi’s    + 4,50 
 

Turfstekerssalade    12,95 

Kipreepjes in truffelmayo | rauwe ham | 
zongedroogde tomaatjes | Parmezaan 
 

Brie salade    13,25    v  

Gefrituurde brie | noten | vers fruit | 
honingmosterdsaus 

 

Laat in de middag / vroeg in de avond?! 
 

Tip!! Eten wat de pot schaft… 
Elke dag weer een verrassing wat de chef voor u in petto heeft?! 
 
Elke doordeweekse avond tussen 17 en 18 uur: 
 

Hoofdgerecht plateservice    11,00 
 

Twee gangen Eten wat de pot schaft    13,50 
Soep met een hoofdgerecht of een hoofdgerecht met 
een dessert; net wat de chef bedacht heeft! 

 



 

 
 

 
 

Lekker zoet 
 
IJscoupe met slagroom 
3 bollen ijs naar keuze: Vanille ijs, aardbeien ijs of blauwe 
bessen sorbetijs    6,25 
2 bollen ijs naar keuze    5,10 
1 bol ijs naar keuze    3,95 
Met chocolade-, aardbeien- of karamelsaus naar keuze en 
slagroom 
Verse aardbeien of blauwe bessen (seizoen)    + 1,00 
Mango of ananas (seizoen)    + 1,50 
 

Turven gestapeld    6,75 

Puur- | melk- | witte chocolademousse | slagroom 
 

Romige Cool Cappuccino IJskoffie    5,25 

Met Baileys    + 3,00 

 
 
 

Lekkers uit de Peel
 

• Blauwe bessensap             2,95 

• Turfdruppelke, een heerlijk kruidenbitter uit de Peel, geserveerd in een bijzonder napje!    2,70 

• Peelreus, Groots Genot: lekker fris blond bier         4,60 

• Peelreus, Pikkedonker: stevig donker bier          4,60 

• Amaretto-advocaatje van Beukenneutje, met een toefje slagroom natuurlijk!     3,75 
 
Bovenstaande streekproducten - en nog veel meer!- zijn ook verkrijgbaar in Peelproductenwinkel de Peelbascule 
in Helenaveen, aan de overkant van de Oude Peelstraat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gebak 
 
Peels vlaaitje    4,25 

Aardbeien of blauwe bessen (seizoen) | 
toefje slagroom 
 

Onze fameuze Limburgse zwarte 
pruimenvlaai    3,10 
 

Limburgse abrikozenvlaai    3,10 
 

Heerlijke appel-kruimeltaart met 
noten    3,60 
 

Slagroom    0,50 
 

Ons gebak komt van Bakkerij Jacobs uit 
Panningen 

 
 

 
Zonnige Ananas Mango Smoothie    4,75 
 

Peelse Aardbeien Frambozen Smoothie    4,75 
 

Helenaveense Blauwe Bessen Smoothie    4,75 
 

Gin Cocktail    6,95 

Blauwe Bessen Smoothie met Gin 

 



 

 

 
 

Lekkere hapjes 
 
Boomstammetje lekkers    29,75 

O.a. brie, zalm, bitterballen, brood, kaas…  
Kortom; Heel veel lekkers om je vingers bij af te likken! Voor 4 pers. 
 

Macho Nacho    7,50 

Een bord vol lekkere nacho’s, lekker pittig met o.a. gehakt en rode ui 
 

Kaasplankje    9,75 

Wisselend assortiment van 4 kazen, o.a. van Kaasboerderij Mertens uit 
Kessel met heerlijk brood, chutney, appelstroop, druiven en noten 
 

Bij extreme drukte kan het zijn dat onze medewerkers u vragen iets 
anders te kiezen i.v.m. de bewerkelijkheid van bovenstaande hapjes 
 

Broodplankje    7,25   v  
Bourgondische brood | kruidenboter | 2 andere heerlijke smeersels 
 

Bierborrelhap    7,50 

Bitterballen, kaas, worst en pinda’s; perfect bij onze speciale bieren 
 

Bittergarnituur de Luxe    5,50 / 6,50 

8 of 10 stuks; net wat mooier, lekkerder en groter dan bij een ander! 
 

Bitterballen    4,50 / 5,50 

8 of 10 stuks 
 

Luxe bitterballen    8,75 / 10,50 

8 of 10 stuks o.a. La Trappe bitterbal, Bourgondische vleesbitterbal, 
oesterzwambitterbal, hertenbitterbal 

 
 

Kinderkaart 
 

Kindersoep   4,00    v     Beekmannetje voor kinderen    12,50 

Halve portie, keuze uit alle soepen op de kaart Kleine schnitzel | frietjes | appelmoes 
 

Kindertosti    3,50    Spareribs voor kinderen    14,50 

Met frietjes    + € 2,50    Frietjes | appelmoes 
 

Kinderpannenkoek    6,25    v   Kippetje    12,50     

Naturel, die je zelf mag versieren!   Frietjes | appelmoes 
 

Lekker snacken    5,75 

Frietjes | kipnuggets of frikadel of kroket | mayonaise of ketchup | appelmoes 
 

Kinderijsje 
Vanille of aardbeienijs met aardbeiensaus in een leuke beker die je mag houden!    4,25 
1 bolletje    4,25 | 2 bolletjes    5,40 
Vanille of aardbeienijs met aardbeiensaus en een surprise! 
1 bolletje    3,50 | 2 bolletjes    4,65 
 
 

- Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden - 


