Voorgerechten

Soepen

Drieluik aan ’t kanaal 14

Tomatensoep v

Salade gerookte zalm | Rollade van tongfilet |
2 grote garnalen | milde chilimayo

Met room en balletjes

Drieluik wild 14

Zoals oma ‘em maakte

Carpaccio van hert | gerookte eendenborst |
wildpaté | uiencompote

Rundercarpaccio

12
Truffelmayo | zongedroogde tomaatjes |
pijnboompitjes | Parmezaanse kaas

Zondagse soep
Vissoep In d’Ouwe Peel
Bijzonder goed gevuld met diverse vissoorten

Wildbouillon
Licht gebonden bospaddenstoelensoep

Hertencarpaccio

13
Gebakken paddenstoelen | pompoenpitjes |
bosvruchtendressing

Turfstekerssalade 10
Kipreepjes in truffelmayo | rauwe ham |
zongedroogde tomaatjes |
Parmezaanse kaas

Soepen per liter € 9,-

Brood met 3 lekkere smeersels bij het
voorgerecht of de soep 9,5
Voor 4 pers.: kruidenboter | aïoli | tapenade

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

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

Desserts

Kinderkaart
Kindergerechten in overleg

Appeltaart 4
Sandra’s arretjescake 4
Huisgemaakte lekkernij!

Bosvruchtenbavarois 6
Turven gestapeld 6
Puur- | melk- | witte chocolademousse

Hemelse modder 6
Specialiteit van onze chef Peter

Rijstepap 6
Met zwarte pruimen volgens grootmoeders recept

Bastogneparfait 6
Met karamelsaus

Nacho’s
Super lekker: Licht pikant met o.a.
gehakt, rode ui en chilisaus
9,5

Hoofdgerechten
De Beekman 12,5
Gepaneerde varkensschnitzel | saus naar keuze:
pepersaus,
champignonsaus of stroganoffsaus

Spareribs 17,5
Lekkere malse spareribs | stroganoffsaus

Hazebout Soemeerbos 19,5
Volgens traditioneel recept van onze chef

Rundergebraad 14
Grootmoeders rundergebraad in een mooie volle jus

Bijgerechten
• Gebakken aardappelen
• Frietjes met onze huiskruiden
• Aardappel gratin
• Aardappelkroketjes
• Aardappelpuree
€ 3,75 p.p.
•
•
•
•
•

Rode kool
Spruiten
Witlof met ham en kaas
Gemengde groenten
€ 3,75 p.p.
Gemengde salade
€ 3 p.p.

Lekker biggetje 14
Varkenshaas | katenspek | champignonsaus

Koninklijk wild trio 21

Help! De dokter (ver)zuipt… 14

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

Kabeljauw | gebakken bospaddenstoelen | witte
wijnsaus

Over de tong 19,5

Hertenbiefstukjes Broemeerbos 21

Zalmfilet | kabeljauw | roodbaars | witte wijnsaus

2 Hertenbiefstukjes | peper-wildsaus

Vegetarisch drieluik 14 v

Hazenpeper van de chef 17,5

Pasta met gebakken groenten | Groentenquiche |
Gevulde portobello

Stoofpot van haas

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

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

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

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

Wijnen fles 0,75 lt 9,95

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

Köningshof Mösel - Duitsland
Fris zoete moezel wijn

Rosé

Bieren
- Speciaal bierpakket ‘licht’ 4 stks
- Speciaal bierpakket ‘zwaar’ 4 stks
- Speciaal bierpakket ‘dames’ 4 stks
- Speciaal bierpakket alch.vrij 4 stks

€ 14
€ 16
€ 14
€ 14

Blye Mense Cape Rosé, West Kaap - ZuidAfrika
Droog en fruitig
- Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden -

Hmmm…

Onderweg genieten…
Onze kraam staat weer aan de straat:

Elk weekend geopend!

Elk weekend t/m Oudjaarsdag bakt onze
chef Peter weer heerlijke verse olie- en
rozijnenbollen én appelbeignets!
Deze zijn te verkrijgen aan de Koek &
Zopie kraam tussen 12 en 16 uur.
Bij slecht weer binnen aan de bar.

Oliebollen
€ 1 ps of 13 voor € 10
Appelbeignets € 1,75 ps of 3 voor € 5
Statafels, vuurkorven en terras aanwezig.
Uiteraard kunt u zolang de maatregelen het toelaten ook
lekker binnen in onze serre of restaurant terecht!

Bestellingen voor 30 en 31 december graag tijdig
doorgeven via mail of telefonisch!

En hopelijk mogen we zo snel mogelijk weer doen wat wij graag doen en waar we goed in zijn; nl. de héle
dag onze gasten ontvangen in ons restaurant en café en hen lekker verwennen!
Wij kijken er naar uit! U hopelijk ook…
Tot die tijd hopen we u toch te verwelkomen tijdens de lunch, met Kerst, aan onze kraam, voor de
oliebollen en/of met onze afhaalmogelijkheden!

Geniet en blijf gezond!

Team In d’Ouwe Peel
Versie 01-12-2021 | Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Thuis genieten…
Elders in deze folder vind u ons Kerstmenu.
Op onze website vindt u ons reguliere menu.
 Gerechten koud (dus zelf thuis verwarmen volgens
de instructie) afhalen op bestelling.
 Koud afhalen op 24 december tussen 15 en 16 uur,
op 25 en 26 december tussen 11 en 12 uur.
 Warm afhalen op 25 en 26 december tussen 12 en
18 uur.
 Bezorgen in overleg, tegen bezorgkosten
afhankelijk van de afstand.
1. Stel zelf uit onze heerlijke voor-, hoofd- en
nagerechten en de bijbehorende componenten uw
eigen feestmaal samen.
2. Mail of bel ons uw keuze door:
info@indouwepeel.nl of 0493-844131.
3. Vermeld daarbij welke dag en welk tijdstip u uw
bestelling komt ophalen. En of u uw bestelling
koud of warm wil ophalen.

Kerst Diner…
Indien de maatregelen het toelaten
e
e

1 en 2 Kerstdag
Kerstdiner tussen 12 en 17 uur
A la carte dineren, op reservering, in heerlijke kerstsfeer…
Er zijn nog enkele plekken vrij.

Thuis genieten…

✓ De menukaart vindt u op onze website.
✓ Afhalen op bestelling, zowel warm als
koud.
✓ Bestellen in het weekend kan tot 18
uur. Afhalen tot 18:30 uur. Erna in
overleg.
✓ Bestellen op maandag, dinsdag en
vrijdag voor 17 uur. Afhalen tot 18 uur.
Erna in overleg.
✓ Bestellen via 0493-844131 of via mail.
✓ Betalen kan gewoon bij afhalen. Zowel
met pin als contant.
✓ Bij bezorgen (in overleg en tegen
bezorgkosten) kunt u pinnen of gepast
betalen.

