Dinerkaart In d’Ouwe Peel
Voorgerechten
Drieluik aan ’t kanaal 14

Salade gerookte zalm | garnalenkroketje | 2 grote garnalen | milde chilimayo

Drieluik vlees 13

Carpaccio | La Trappe rundvleesbitterbal | kipspiesje | zachte mosterdsaus

Rundercarpaccio

12
Truffelmayo | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitjes | Parmezaanse kaas

Turfstekerssalade 9

Kipreepjes in truffelmayo | rauwe ham | zongedroogde tomaatjes |
Parmezaanse kaas

Salade brie 11 v

Gefrituurde brie | noten | vers fruit | honingmosterddressing

Garnalenkroketjes 9

2 Garnalenkroketjes | salade | honing-mosterddressing | milde chilimayo

Soepen
Tomatensoep 5,25 v
Met room en balletjes

Soep van de Voorman 5,25 / 5,9 v
Regelmatig wisselende soep

Vissoep In d’Ouwe Peel 5,9

In de wijde omtrek bekend als de allerlekkerste!
Bijzonder goed gevuld met diverse vissoorten
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Broodplankje 7,5 v

Bourgondisch brood | kruidenboter | 2 andere
heerlijke smeersels

Onze soepen, voorgerechten en maaltijdsalades worden geserveerd met heerlijk Bourgondisch brood
van Bakkerij Jacobs uit Panningen

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

- Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden -

Dinerkaart In d’Ouwe Peel
Hoofdgerechten
De Beekman 17,5

Gepaneerde varkensschnitzel | saus naar keuze: pepersaus,
champignonsaus of stroganoffsaus
Extra lekker: gebakken champignons + 2,5

Spareribs In d’Ouwe Peel 19
Huisgemaakte stroganoffsaus

Tournedos 25

2 Tournedos medaillons | pepersaus of rode portsaus
Extra lekker: gebakken champignons + 2,5

Lekker biggetje 19

Varkenshaas | katenspek | champignonsaus
Extra lekker: gebakken champignons + 2,5

Bourgondisch plateau

Kipfilet | spareribs | Hollandse biefstuk | gefrituurde
uienringen | saus naar keuze: pepersaus,
champignonsaus of stroganoffsaus
Voor 2 personen 48
Voor 1 persoon 26
Extra lekker: gebakken champignons + 2,5 p.p.
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Kipfilet met mild pikante saus 17,5
Kipfilet | romige chilisaus

Stoofpotje van de chef 17,5
Runderstoof

Help! De dokter (ver)zuipt… 19

Kabeljauw | crumble van groene kruiden | witte wijnsaus
Extra lekker: 3 grote garnalen + 4,5

Over de tong 19

Verschillende vissoorten | pasta | roomsaus | spinazie
Extra lekker: 3 grote garnalen + 4,5

Vegetarisch drieluik 18 v

Quiche van Hollandse kaas, prei en ei | paddenstoel gevuld met seizoengroenten | quinoa met gewokte
groenten

Pasta vega 16 v

Pasta | roomsaus | spinazie | wokgroenten

Onze hoofdgerechten worden in het zomerseizoen geserveerd met verse frietjes van Raedts
aardappelen in Sevenum met heerlijke kruiden, Brander mayonaise en een frisse salade, tenzij anders
vermeld. Wilt u er graag een portie warme groenten bij? Dat is geen probleem! Geef het even aan bij
de bediening.

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

Dinerkaart In d’Ouwe Peel
Maaltijdsalades
Salade Helenavaart 15

Gerookte zalm | rode ui | kappertjes
Extra lekker: 3 grote garnalen + 4,5

Turfstekerssalade 12

Kipreepjes in truffelmayo | rauwe ham | zongedroogde tomaatjes | Parmezaanse kaas

Salade brie 14 v

Gefrituurde brie | noten | vers fruit | honingmosterdsaus

Salade carpaccio 14
Truffelmayo | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitjes | Parmezaanse kaas

Broodplankje 7,5 v

Bourgondische brood | kruidenboter | 2 andere heerlijke smeersels

Onze maaltijdsalades worden indien gewenst geserveerd met heerlijk Bourgondisch brood van
Bakkerij Jacobs uit Panningen

Kinderkaart
Kindersoep 4 v

Beekmannetje voor kinderen 12,5

Kindertosti 3,5

Spareribs voor kinderen 14,5

Kinderpannenkoek 6,5 v

Kippetje 12,5

Halve portie, keuze uit alle soepen op de kaart
Met frietjes + € 2,5
Naturel, die je zelf mag versieren!

Kleine schnitzel | frietjes | appelmoes | mayonaise
Frietjes | appelmoes | mayonaise
Frietjes | appelmoes | mayonaise

Lekker snacken 5,75

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

Kinderijsje

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

Dinerkaart In d’Ouwe Peel
Desserts
Zomerkoninkjes Coupe 6,75

Vanille ijs | yoghurtijs | aardbeienijs | verse aardbeien |
aardbeiensaus | slagroom

Turfkes Coupe 6

Yoghurtijs | walnotenijs | gekaramelliseerde noten |
honing | karamelsaus | slagroom

Turven gestapeld 6,75

Puur- | melk- | witte chocolademousse | slagroom
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Het geheim van de Peel 11,75

Sorry! Wij weten ook niet wat de keuken voor u in petto heeft…

Kaasplankje 9,75

4 Kazen van o.a. Kaasboerderij Mertens uit Kessel | brood | chutney | appelstroop | druiven | noten

Romige Cool Cappuccino IJskoffie 5,25
Extra lekker: met Baileys + 3,00

Koffie, thee of cappuccino speciaal 6,05 / 6,30

Diverse lekkernijen, o.a. van Beukenneutje uit Meijel

Andere koffie en thee-varianten vindt u verderop in de kaart

- Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden -

