
 

 
 

Voorgerechten 
 
Drieluik aan ’t kanaal    14 

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

Drieluik wild    14 

Carpaccio van hert | wildkroketje | wildpaté | uiencompote 
 

Rundercarpaccio     12      

Truffelmayo | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitjes | Parmezaanse kaas 
 

Hertencarpaccio     13      

Gebakken paddenstoelen | pompoenpitjes | bosvruchtendressing 
 

Turfstekerssalade    10      

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

Salade brie    11    v  
Gefrituurde brie | noten | bospaddenstoelen | preiselbeeren | bosvruchtendressing 

 
 

Soepen 
 

Tomatensoep    5,25    v  
Met room en balletjes 
 

Soep van de Voorman    5,25 / 6    v  

Regelmatig wisselende soep 
 

Vissoep In d’Ouwe Peel    6 

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

Wildbouillon    6     
Het is het seizoen er weer voor! 
 
 
 

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 - 

Soepje voor de lekkere trek    4 / 4,5 
Onze heerlijke soepen, maar dan een 

kleinere hoeveelheid, voor gasten met 

ietsje minder honger of die toch gezellig 

mee willen doen! 



 

 
 

 
 

Hoofdgerechten 
 

De Beekman    17,5 

Gepaneerde varkensschnitzel | saus naar keuze: pepersaus, 
champignonsaus of stroganoffsaus 
 

Hazebout Soemeerbos    25 

Volgens traditioneel recept van onze chef 
 

Tournedos    25      

2 Tournedos medaillons | rode portsaus 
 

Lekker biggetje    19      

Varkenshaas | katenspek | champignonsaus 
 

Koninklijk wild trio    26      

Hert | haas | wild zwijn | wildsaus met bospaddenstoelen 
en preiselbeeren 
 

Hertenbiefstukjes Broemeerbos    26      
2 Hertenbiefstukjes | peper-wildsaus 
 

Hazenpeper van de chef    22 
Stoofpot van haas 
 

Extra lekker bij onze vleesgerechten: gebakken bospaddenstoelen     3,5 

 
 

Help! De dokter (ver)zuipt…    19        

Kabeljauw | gebakken bospaddenstoelen en preiselbeeren | 
zachte bosvruchtensaus 
 

Over de tong    25      

Verschillende vissoorten | kerriesaus met noten en fruit | 
aardappelpuree of rijst  
 

Extra lekker bij onze visgerechten: 3 grote garnalen    4,5 

 
 
Vegetarisch drieluik    18    v 

Laat u verrassen door onze chef met 3 heerlijke, steeds wisselende gerechtjes 

 
 
Onze hoofdgerechten worden in het winterseizoen geserveerd met frietjes met heerlijke kruiden, 
Brander mayonaise en warme groenten, tenzij anders vermeld. Wilt u er graag een portie salade 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 

 
 
 

Voor de kleine eters en 
de grote kinderen… 
 
Het Beekmannetje    14,5          

Halve varkensschnitzel | Saus naar keuze: 
pepersaus, champignonsaus of stroganoffsaus 
 

Hertenbiefstukje    23      

Eén biefstukje | peper-wildsaus 
 

Help! De dokter verzuipt ‘small’    16      

Kabeljauw | gebakken bospaddenstoelen en 
preiselbeeren | zachte bosvruchtensaus 
Extra lekker:  2 grote garnalen    3,5 
 



 

 

 
 

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 | bospaddenstoelen | preiselbeeren | bosvruchtendressing 
 

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 

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

Kindertosti    3,5    Kippetje    12,5     

Met frietjes    + € 2,5    Frietjes | appelmoes | mayonaise 
 

Kinderpannenkoek    6,5    v    

Naturel, die je zelf mag versieren! 
 

Lekker snacken    5,75 

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

Kinderijsjes 
1 bolletje ijs naar keuze | chocoladesaus of aardbeiensaus | slagroom | 
in een leuke beker die je mag houden!    4,25 
 

1 bolletje ijs naar keuze | chocoladesaus of aardbeiensaus | met een surprise!    3,50 
2 bolletjes ijs naar keuze | chocoladesaus of aardbeiensaus | met een surprise!    4,25 
 

Kinderwafel 
Kleine wafel met slagroom, die je verder zelf mag versieren!    4,5 

 
 
 



 

 

 
 
 

Desserts 
 
Verrassend najaarsdessert 6,75 

3 Verschillende bollen ijs gekozen door de chef  | 
warme kersen | slagroom 
 

Turfkes 6,75 

Vanille-ijs | notenijs | gekaramelliseerde noten | honing | 
karamelsaus | slagroom 
 

Turven gestapeld    6,75 

Puur- | melk- | witte chocolademousse | slagroom 
 

Eline’s appeltaart    6,75      

Glutenvrije appeltaart | vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom 
 

Heerlijk huisgemaakt winters trio    9,75 

Kaneelparfait | bosvruchtenbavaroise | rijstepap met pruimen | slagroom 
 

Het geheim van de Peel    11,75 

Sorry! Wij weten ook écht 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden  

 
 
 

 

Romige Cool Cappuccino IJskoffie    5,25 

Extra lekker: met Baileys, Tia Maria of Likeur 43    + 3 
 

Koffie, thee of cappuccino speciaal    6,1 / 6,3 

Diverse lekkernijen, o.a. van Beukenneutje uit Meijel 
 

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

 

Najaarsdessert ‘small’    3,9 

1 Bol ijs | warme kersen | slagroom 
 

Turfjes gestapeld    5,25 

Kleinere versie chocolademousse | puur | 
melk | wit | slagroom 

 



 

 
 
 

 
 
 

Wijnen 
 

Wit 
Moreau Chardonnay, Langue d’Oc - Frankrijk 
Fris en mild-droog 
 

Chiloé Sauvignon Blanc - Chili 
Fruitig en zacht, mild droge wijn 
 

Grille, Côtes de Bergerac - Frankrijk 
Fruitig, fris en middel zoet 
 

Köningshof Mösel - Duitsland 
Fris zoete moezel wijn 

 

Rosé 
Blye Mense Cape Rosé, West Kaap - Zuid-
Afrika 
Droog en fruitig 

 

Rood 
Chiloé Cabernet Sauvignon - Chili 
Volle en zachte wijn met een body van zwart fruit, 
kersen en chocolade 
 

Drostdy Hof Shiraz Merlot - Zuid-Afrika 
Fruitig door aroma's van bessen, kersen, kruiden 
en gestoofde pruimen en soepel van smaak 

Glas 3,7, fles 0,75 lt 19,95 

 

Dessert of gewoon lekker zoet 
Ralf Köth Merlot ontmoet chocolade 
Ralf Köth Chardonnay ontmoet karamel 
Beide bekroond door wijnmagazine ‘Selection’ met 
3 sterren en de zilveren medaille 

Glas 5,8, fles 0,5 lt 21,95 

Bubbels 
Huis Aperitief 6.5 
Heerlijk mix van Likeur 43 met Ginger ale  
 

Mionetto Cuvée Frizzante - Italië 6,5 
Fruitige en droge Prosecco, stoer flesje 200 ml  
 

Hugo - Italië 3,5 
Fruitige mousserende wijn met vlierbes en munt 
 

Kir Royal - Frankrijk 3,5 
Fruitige mousserende wijn met zwarte 
bessenlikeur 
 

Moscato - Italië 3,8 
Zacht zoete mousserende wijn 

 

Alcoholvrij 
Bosca Toselli - Italië 3,8 
Mousserende zoete spumante zonder alcohol 

 
 

Psv 
Rode port 
Witte port 
Sherry dry 
Sherry Medium dry 
Martini Rosso 
Martini Bianco 3,7 

 
 

Water bij de wijn 
Fles Chaudfontaine rood of blauw 
 Flesje 0,25 lt. 2,4, fles 0,75 lt. 5,5 

Karaf kraanwater 1 lt. 2,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Frisdranken 
 
Frisdranken 
Coca cola 
Cola Zero  
Fanta  
Cassis  
Sprite 2,5 

 
Chaudfontaine blauw 
Chaudfontaine rood 2,5 
Chaudfontaine blauw 0,75 lt 
Chaudfontaine rood 0,75 lt 9 

Karaf kraanwater 1 lt 2,5 

 
Lipton Icetea 
Lipton Icetea Green 2,7 
 
Bitter lemon 
Tonic 
Rivella 2,6 

Ginger Ale 2,7 
 
Fristi 
Chocomel 
Melk 2,6 

 
Appelsap 2,6 

Blauwe bessensap 3,4 

Jus d’orange 2,6 

Verse Jus d’orange 3,3 

 
Ranja groot 1,4 

Ranja klein 2,5 
 In een leuke beker die je mag  
 houden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alcoholische dranken 
 
Gin 
Gordon’s Sicilian Lemon 
Gordon’s London Dry 4,8 

Hendrick’s 8,1 

 

Cognac 
Rémy Martin VSOP 6,3 

Hennessy 5,9 

Courvoisier 5,9 

 
Rum 
Bacardi Blanc 3,25 

Old Captain 2,5 

 
Kruidenbitter 
Els la Vera 
Jägermeister 
Berenburg 3,25 

 
Jenever 
Jonge jenever 
Oude Jenever 
Bessenjenever 
Citroen brandewijn 
Korenwijn 3,25 

 
Scotch Whisky 
Jack Daniels Old nr. 7 5,3 

Johnny Walker Red Label 5,3 

Ballentine’s 4,9 

The Balvenie Doublewood 5,9 

 
Irish Whiskey 

The famous grouse 4,9 

Jameson 4,9 

 
Likeur | vodka | Overig 
Shotje 2,5 | Puur met ijs 4,8 | Mixdrank 4,8 
 

Amaretto Disaronno | Drambuie | Grand 
Marnier | Tia Maria | DOM Benedictine | Liqor 
43 | Baileys | Cointreau | Apricot Brandy | 
Wyborowa | Calvados | Sambuca | Campari | 
Tequila | Vieux | Ricard | Flügel | Safari  
Passoa | Apfelkorn |Sourz red berry | Malibu | 
Boswandeling 

Lokaal 
 
Beukeneutje 
 Amaretto-advocaatje  
 met slagroom 4,75 

Turfdruppelke 
 Kruidenbitter uit de  
 Peel 3,25 
 

Bieren 
 
Kijk voor al onze mooie 
tapbieren en bieren op fles 
op onze speciale bierkaart! 
 



 

 

 
 

Lekkere koffies 
 
Koffie 
Koffie 2,4 
Grote koffie 4,5 
 met slagroom +0,5 
Espresso 2,4 

Dubbele espresso 4,5 
Ristretto 2,4 

Dubbele ristretto 4,5 
 
Koffie met melk 
Cappuccino 2,6 

 Extra lekker: 
 met karamel, kaneel, speculoos, 
 winterse kruiden of hazelnoot +0,5 
Chococcino 3,4 
 Cappuccino | chocolade 
Koffie verkeerd 2,6 
Latte macchiato 2,8 
 Extra lekker: 
 met karamel, kaneel,  speculoos, 
 winterse kruiden of hazelnoot +0,5 
 
Cafeïne vrije koffies 
Bovenstaande koffies zijn ook cafeïne vrij 
verkrijgbaar +0,1 
 
Glühwein 3,7 

 Kaneel | steranijs | sinaasappel 
 
Warme chocomel 2,7  
 Extra lekker: 
 met slagroom +0,5 
 met Baileys, Amaretto, Liqor 43, 
 Cointreau, Malibu, bruine rum, 
 Grand Marnier, Tia Maria +2.5 
 
Special Coffees 6,8 
-Irish Coffee (Jameson) 
-Spanish (Tia Maria) 
-DOM (DOM Benedictine) 
-Italian (Amaretto) 
-French Grand Marnier 
-French Cointreau 
-Limburgse Koffie (Els la  Vera) 
-Peelse Koffie (Turfdruppelke) 

Heerlijke theesoorten 
 
Zwarte thee 2,4 
-English Blend 
-Gouden Helm Earl Grey 
-Turfstekersthee ‘voor  
 mannen’! 
-Peelkabouter Bosfruit 
-Peelse Aardbeien 
-Peelse Blauwe Bessen 
-Zoete zonde Mango-Chocola 
-Zoete zonde Karamel 
 
Groene thee 2,4 
-Peelgroene thee 
-Peelgroen framboos 
-Peelgroen blauwe bessen 
 
Rooibos thee 2,4 
cafeïne vrij 
-Naturel 
-Zoete zonde Vanille 
-Kruidig 
-Lemon Cheesecake 
 
Verse muntthee 2,9 
 Met honing 
 
Kruidenthee 2,4 

cafeïne vrij 
-De Peel in brand: pittig  
 met o.a. gember, rosa  
 peper, koriander en noot- 
 muskaat 
-Rust in de Peel o.a. munt, 
 kruidnagel, gember, kaneel 
-Fris & fruitig in de Peel 
 met citroenkruid 
 
Chai Latte 3,4 
 Warme spicy thee & melk 

 
 
 
 
 

 

Hmm… Extra genieten! +3,7 
Lekkere snoeperijen voor bij de 
koffie/latte/chocomel/thee. 
 Chocolade e.a. lekkernijen en  
 een Meijels Amaretto-advocaatje  
 met slagroom 


