
MENUKAART 

Gebak
en huisgemaakte koek

warmE drank Frisdrank
Koffie € 2,10
Thee diverse soorten € 2,10
Espresso € 2,30
Koffie verkeerd € 2,30
Cappuccino € 2,75
Latte macchiato € 3,00
Latte Caramel (latte macchiato met caramelsiroop) € 3,25
Schwarzwalder Kirsch koffie (pure chocolade, kersensiroop, 

slagroom en pure chocolade) € 3,75
Koffie de Peel in brand (met Turfdruppelke, slagroom) € 6,00
Warme chocomel € 2,75
Slagroom € 0,60

Coca-Cola, Coca-Cola zero € 2,20
Fanta orange, Fanta cassis € 2,20
Kinley bitter lemon, Kinley tonic € 2,20
Sprite € 2,20
Lipton ice tea, Lipton ice tea green € 2,50
Chaud Fontaine blauw of rood € 2,20
Chocomel, Fristi € 2,50

z e l f b e d i e n i n g

Bier

Wijn en 
gedestilleerd

Bavaria € 2,30
Bavaria 0.0% € 2,30
Bavaria Radler 0.0% € 2,60
Bavaria wit 0.0% € 2,60
Bavaria Radler 2.0% € 2,60
Peelreus Zwaar Blond 
(met honing, heidekruid, 8.5%) € 4,00
Peelreus Pikkedonker 
(met caramout, heidekruid, 8.5%) € 4,00
Ayinger Weiss 0,5L € 4,75
La Trappe wit € 3,50
La Trappe Tripel € 4,00

Paar Heights Chenin blanc (flesje, Zuid Afrika, droog) € 5,00
La Croissade (flesje, Frankrijk, zoet) € 5,00
Mionetto Hugo! (flesje, Italie, zoet) € 5,00
Paarl Heights Rose (flesje, Zuid Afrika, half zoet) € 5,00
Paarl Heights Droe Rooi (flesje, Zuid Afrika, vol) € 5,00
Turfdruppelke (kruidenbitter uit de Peel 30%) € 3,25
Gin Tonic (Bombay Gin met Kinley tonic en sinaasappelbloessem) € 6,75 

Toon 
Kortooms 
Park

Boerenappeltaart € 2,75
Nougatine caramel-schuimgebak € 2,75
Toons Turfje (chocoladegebak met turfjes, kersen en Turfdruppelke) € 3,25
Gebak van de maand € 3,25
Gouden Turfje (ambachtelijke kruidkoek naar eigen receptuur) € 1,75
Gouden Jantje (ambachtelijke plaatkoek met vanille, 

kandijsuiker en amandelen) € 1,75
Koekplateau voor bij de koffie, 2 personen (Gouden 

Turfjes, Gouden Jantjes, chocolade en een Turfdruppelke met slagroom) € 5,50

verse sappen
Schulp Hollandse Appelsap € 2,90
Schulp appel & cranberrysap € 2,90
Schulp appel & vlierbessensap € 2,90
Schulp biologische tomatensap € 2,90
Verse sinaasappelsap € 2,90
Blauwe bessensap  € 2,90



Salade

Borrelhapje

soep

Onze salades worden geserveerd met een Toontje en 
kruidenboter

Turfstekerssalade (sla, komkommer, tomaat, ei, pijnboompitten, 

knoflookcroutons, ambachtelijke Peelham en truffeldressing) € 9,25
Salade gerookte zalm (sla, komkommer, tomaat, ei, pijnboompitten, 

knoflookcroutons, gerookte Noorse zalm en mosterddressing) € 9,25

Peelworst (ambachtelijk Peelworstje met mosterddip) € 4,50
Kaasplank (oude en jonge kaasblokjes met mosterddip) € 5,50
Broodplank (wit en bruin Toontje, kruidenboter en tomatentapenade) € 5,50
Borrelplankje (jonge en oude kaasblokjes, augurk, zoetzure uitjes, Peelworst, 

Peelham en mosterd) € 6,75
Kortooms borrelplank (combinatie alle borrelhapjes, ca. 4 pers.) € 13,00
Bitterballen (10 ambachtelijke rundvleesbitterballen met mosterddip) € 5,50
Bittergarnituur (10 stuks bittergarnituur met mayonaise en chilisaus) € 5,50
Peelreus Groots Genot (fles Peelreus zwaar blond 75cl. bitterballen, kaasblokjes, 

Peelworst, toast gerookte Peel-ham, pinda’s, augurkjes, uitjes, voor 2 pers.) € 13,50

Ambachtelijke tomatensoep met lavas (maggikruid) € 3,75
Soep van het seizoen € 3,75
Toontje met kruidenboter (een half toontje, wit of bruin 

met kruidenboter) € 1,50
Broodplank (wit en bruin Toontje, kruidenboter en tomatentapenade) € 5,50

    wereldberoemd 
   in  de Peel! 

Nieuw!
Toontje

Dit ambachtelijke brood (wit of bruin) wordt naar eigen 
recept gebakken bij bakkerij van Ham uit Deurne. 

Toontje gezond (ham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei en dressing) € 5,50
Toontje Kortooms (onze specialiteit met kruidenroomkaas, ambachtelijk 

gerookte Peel-ham, sla, komkommer, tomaat en mosterddressing) € 6,75
Toontje gerookte zalm (kruidenroomkaas, gerookte Noorse zalm, 

sla, komkommer, tomaat en dressing) € 7,25
Toontje roombrie (romige brie, honing, walnoten, sla, komkommer, 

tomaat en dressing) € 5,50
Toontje van het seizoen (seizoensgebonden specialiteit) € 6,75
Toontje pulled pork (pulled pork, whiskey-maplesaus, sla, 

komkommer, tomaat en dressing) € 7,25
Kinderbordje (boterham met boter, 3 soorten hagelslag, 

jam, appelstroop, een lolly en een beker ranja) € 3,75

Warm gerecht
Brabants worstenbroodje  € 2,75

Kroketten met boerenbrood  € 8,25
2 ambachtelijke rundvleeskroketten met 
boerenbrood, salade, roomboter en mosterd

Kaaskroketten met boerenbrood € 8,25
2 ambachtelijke kaaskroketten met 
boerenbrood, salade, roomboter en mosterd

Hamburger De Peel   € 8,00
met gebakken uien, spek en speciale Peelsaus

Onze Keuken is geOpend van 
10:00 tOt 16:30 uur  

en Op zOndagen tOt 17:00 uur

Zondagse schotel
Gerechten naar lang vervlogen tijden!

Elke zondag 12.00 tot 17.00 uur

Soep naar keuze

Wat de pot schaft 
naar grootmoeders 

receptuur

Koffie of thee met 
iets lekker na

 € 17,50 
Wekelijks wisselend, zie het krijtbord.   

Tosti
Tosti kaas (kaas en tomatenketchup) € 4,25
Tosti ham en kaas (ham, kaas en tomatenketchup) € 5,00
Tosti roombrie (roombrie, honing en walnoten) € 5,00
Tosti de Peel (kaas, ambachtelijke Peel-ham en truffelsaus) € 5,50

boerenbrood

 


