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Afhalen op bestelling, warm én koud
U loopt gewoon via de normale ingang aan de Oude Peelstraat binnen wacht in het
cafégedeelte wachten op uw bestelling
Bestellen kan tot 17 uur. Eerder mag uiteraard ook. Door de week svp minimaal een dag
van tevoren bestellen
Bestellen via 0493-844131 of bij geen gehoor via 06-20748692 (Sandra)
Afhalen dagelijks tussen 11 en 12 (lunch en koud) en tussen 17 en 19 uur (koud en zelf
thuis opwarmen -aanwijzing bijgesloten- of warm)
Betalen kan gewoon bij afhalen. Zowel met pin als contant





Speciaal bier verrassingspakket ‘licht’ 4 flesjes
Speciaal bier verrassingspakket ‘zwaar’ 4 flesjes
Speciaal bier proefpakket 4 flesjes met 2 speciale proefglazen






Fles La Vuelta Merlot 75 cl
 Fles Chiloé Cabernet Sauvignon 75 cl
Fles Blye mense Rosé 75 cl
 Fles Grille Semillon Half zoete witte wijn 75 cl
Fles Chiloé Sauvignon Blanc 75 cl  Fles J. Moreau Chardonnay 75 cl € 9,50
Flesje Mionetto Cuvée Frizzante prosecco 20 cl
€ 4,25



Nacho’s. super lekker: Licht pikant met o.a. gehakt, rode ui en chilisaus € 7,50

✓
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€ 14
€ 16
€ 19,75

Hoofdgerechten
- Roerbakschotel met vis
- Spareribs met knoflooksaus en chilisaus
- Schnitzel met champignonroomsaus
- Mixed grill met knoflooksaus en chilisaus
- Shoarmaschotel met knoflooksaus en cocktailsaus
- Varkenshaas champignonroomsaus
- Hazebout in een volle wildsaus
- Hazepeper traditioneel
- Vegetarische quiche met een groentekroketje
- Maaltijdsalade brie, noten en honingmosterddressing
- Maaltijdsalade kipreepjes in truffelmayo

€ 16,75
€ 16,75
€ 16,75
€ 16,75
€ 14,75
€ 16,75
€ 19,25
€ 16,75
€ 14,75
€ 11,95
€ 11,95

Alle hoofdgerechten, m.u.v. de maaltijdsalades, komen met aardappel en groenten- of
saladegarnituur
Desserts & ander lekkers voor bij de koffie!
- Arretjescake
- Onze fameuze Limburgse pruimenvlaai of kersenvlaai
- Appeltaart met noten
- Bosvruchtenbavarois
- Bastogneparfait
- Trio chocolade mousse
- Vers fruit smoothie (aardbeien-framboos/blauwe bessen/ananas-mango)

€ 3,10
€ 3,10
€ 3,60
€ 5,95
€ 5,50
€ 4,95

week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 8 november)
Lunchgerechten
- Sandwich brie, 1 of 2 sneeën licht of donker brood
- Sandwich gezond, 1 of 2 sneeën licht of donker brood
- Sandwich kip-truffelmayo, 1 of 2 sneeën licht of donker brood
Voorgerechten
Met brood & kruidenboter
- Turfstekerssalade, onze beroemde topper! Kipreepjes in truffelmayo,
rauwe ham, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas
- Salade met brie, noten en honingmosterddressing
- Salade hertenham, dressing van bosvruchten en een compote van rode ui
- Rundercarpaccio, met zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Soepen Met brood & kruidenboter
- Tomatensoep met balletjes
- Wildbouillon
- Vissoep

- Pompoensoep
- Bospaddenstoelensoep

€ 5,75 / € 7,75
€ 5,75 / € 7,75
€ 6,25 / € 8,25

€ 7,50
€ 7,50
€ 11,00
€ 11,00

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00





4 Gangen menu
3 Gangen menu voorgerecht
3 Gangen diner soep



Huisgemaakte soepen

€ 3 korting op totaalprijs
€ 2,50 korting op totaalprijs
€ 2 korting op totaalprijs
€ 5,50
€9

½ ltr koud
1 ltr koud

Vissoep + € 0,50
Vissoep + € 1,00

De komende weken:

Dan kunt u binnen afhalen!

Afhaalservice
(Wild)menukaart
Hotel-rust

Hotel-diner

Even lekker niks aan je hoofd of juist rustig werken
Één- of tweepersoonskamer











€ 44 / € 66

Slechts 6 kamers; dus zeker niet druk
2 Gedeelde badkamers met toiletten, maar beide ook mét heerlijk ligbad
Gratis open wifi
Tv en koffie/theevoorzieningen op de kamers
Koelkast op aanvraag
Mogelijkheid tot werken met laptop aan ruime tafel
Gevulde boekenkast aanwezig
Lekker balkon op het zuiden met uitzicht op het parkje, het kanaal en de kerk
Genoeg ruimte rondom ons hotel om lekker te wandelen of te fietsen
Ontbijt, lunch, diner of een drankje voor hotelgasten in het cafégedeelte of
restaurant gewoon mogelijk. Rekening houdend met 1½ mtr afstand uiteraard.

Reserveren kan via 0493-844131 of bij geen gehoor via 06-20748692 (Sandra)
•

