Borrelhapjes
Bourgondische rundvleesbitterballen (8 stuks)
met mosterd en mayonaise
€ 7,50
Borrelmaatjes
met Van Dobben mini-kalfscroquet, Kroketterij de
Bourgondiër mini-rundkroket, Souflesse mini-kaassouffle,
Mora mini-chrispy chick’n, Welten mini-bami oriëntal,
Van Lieshout mini-frikandel met mayonaise en chilidip
6 stuks € 4,50
12 stuks € 7,75

Borrelplank
Plank met boerenkaasblokjes, gedroogde Peelworst,
ambachtelijk gerookte Peelham, Toontjes brood wit en bruin,
truffeldip, kruidenboter, tomatentapenade, bourgondische
rundvleesbitterballen (4 st.), borrelmaatjes (6 st.), mayo,
mosterd en chilisaus
€ 22,50
Broodplankje
Plankje met een wit en een bruin Toontje (ons eigen brood),
kruidenboter, tomatentapenade en truffeldip
€ 6,00
Borrelnootjes
Schaaltje borrelnootjes met een pittige mix
van gebrande noten
€ 2,50

WORKSHOP ZELF BIER BROUWEN
Een unieke workshop bierbrouwen in het
Peelreus proeflokaal, onder begeleiding
van een van onze brouwers. Ca. 4,5 uur
je
Brouw
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Woensdag t/m zaterdag start tussen 10:00 en 13:00 uur.
Avonden in overleg. Minimaal 4 en maximaal 8 personen.
Grotere groepen in overleg.
Inclusief 4 consumpties (koffie, thee, bier, wijn en fris),
een broodplankje met diverse smeersels en tijdens het
kookproces serveren wij een ambachtelijke barbecueplank
met 5 soorten vlees van de smoker; chickenwings,
spare-ribs, beef brisket, smoked sausage
en pulled beef, frietjes en salade.

MENU
KAART
LENTE/ZOMER

Prijs € 79,50 p.p.
museum • blotevoetenpad • eten & drinken

Openingstijden ZOMEr

Openingstijden wintEr

(van 1 april t/m 30 september)
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag tot en met zondag: 10:00-18:00 uur
Voor groepen zijn wij in de avonduren ook geopend!

(van 1 oktober t/m 31 maart)
Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag tot en met zondag: 10:00-17:00 uur
Voor groepen zijn wij in de avonduren ook geopend!
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museum • blotevoetenpad • eten & drinken

EXTRA Openingstijden
Meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie: 23 juli t/m 4 september 2022

museum • blotevoetenpad • eten & drinken

warmE drank

Al onze koffies worden bereid met
speciaal geselecteerde bonen van
Royal Dutch koffiebranders
Koffie
€ 2,40
Thee, groen, zwart, rooibos of Toon Kortooms thee € 2,40
Verse muntthee
€ 3,00
Espresso
€ 2,60
Koffie verkeerd
€ 2,75
Cappuccino
€ 2,90
Latte macchiato
€ 3,40
Latte karamel of latte hazelnoot, (Latte macchiato
€ 3,90
met karamelsiroop of hazelnootsiroop)
Koffie De Peel in Brand, met
Turfdruppelke (30%) en slagroom
€ 6,75		
Warme chocomel
€ 2,90
Slagroom
€ 0,60

Frisdrank
Coca-Cola
Coca-Cola zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Kinley Bitter lemon
Kinley Tonic
Schulp appelsap
Sprite
Fuze tea Sparkling
Fuze tea Green
Chaud Fontaine blauw
Chaud Fontaine rood
Chocomel
Fristi
Vers sinaasappelsap

Wijn

Glas
Oude Kaap Chardonnay Reserve € 4,75
Cielo Pinot Grigio Rosé Blush
€ 4,75
Oude Kaap Klassiek Rood
€ 4,75
Grille Bergerac Moelleux (zoet)
€ 4,75
Kopke fine tawny port
€ 4,75

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00

Fles
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

soep

Voor bij de koffie
Boerenappeltaart
€ 3,00
Nougatine caramel-schuimgebak
€ 3,25
Gebak van het seizoen
dagprijs
Peelse verwennerij voor 2 personen
Plankje met diverse lekkernijen uit de Peel:
Gouden Turfjes (kruidkoek), Gouden jantjes (plaatcake),
chocolade pindarotsjes en een turfdruppelke
(30%) met slagroom
€ 6,50
Brabants worstenbroodje
€ 2,75

€ 2,50
€ 2,75
€ 3,00
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,50
€ 5,00

gedestilleerd
Bombay gin & Kinley tonic met citroen
sinaasappelbloesem
Turfdruppelke, kruidenbitter uit de Peel 30%
Bacardi carta negra rum
Coubergh likeur
Disaronno amaretto
Licor Quarenta y tres
Vaccari triple anise sambuca
Tia Maria coffee liqueur
The Famouse Grouse blended Scotsch whisky
Ook hebben wij diverse mooie whisky’s,
vraag ernaar aan de bar!

Ambachtelijke tomatensoep
met gehaktballetjes en maggikruid
Soep van het seizoen,
vraag ernaar bij onze medewerkers

€ 6,00
€ 6,00

(Al onze soepen kunnen ook vegetarisch bereid worden)

ToontjeS

Bier
Bavaria 33cl
Bavaria 0.0% 33cl
Bavaria Radler 0.0%
Peelreus Zwaar Blond
Peelreus Pikkedonker
Peelreus de Witte
Peelreus de Reuzin kriek
Weihenstephaner weissbier 0,5L
Alcoholvrij Weihenstephaner weissbier 0,5L

Onze soepen worden geserveerd met
een half Toontje (ons eigen brood),
kruidenboter en tomatentapenade

€ 6,75
€ 4,00
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,50
€ 4,50

Regelmatig worden er Whisky
proeverijen georganiseerd.
Kijk op www. toonkortoomspark. nl

Wereldberoemd in de Peel! Dit
ambachtelijke brood (wit of bruin)
wordt naar eigen recept gebakken.

Toontje ‘Kortooms’
Belegd met roomkaas, gerookte Peel-ham,
boerenkaas, sla, komkommer, tomaat, ei en
mosterd-/dilledressing		
(ook vegetarisch te bestellen)
€ 7,75
Toontje ‘Noorse zalm’
Met gerookte Noorse zalm, roomkaas,
sla, komkommer, zongedroogde tomaat,
zwarte peper en kruidendressing
€ 8,50
Toontje ‘Vegetarisch’
Met frisse eiersalade, sla, komkommer, gekaramelliseerde
zoete ui en kruidige honingdressing
€ 7,50
Toontje ‘Beenham’
Belegd met flinterdun gesneden ambachtelijke beenham,
sla, komkommer, ei en mosterd-/dilledressing
€ 7,00

Voor de kleintjes
Klein tomatensoepje
met balletjes, brood en kruidenboter
Poffertjes
(12 st.) met poedersuiker en appelstroop
Snackspies
(5 st.) met frietjes, ketchup en mayonaise

€ 3,75
€ 3,50
€ 5,50

WARME
GERECHTEN
‘Eieren uit de oven’
Geklutste eieren met spek, uien, prei, champignons en kaas
uit de oven, geserveerd met rauwkostsalade en een Toontje
met roomboter (ook vegetarisch te bestellen)
€ 8,75
Toontje ‘Bourgondisch’
Bourgondische rundvleeskroket, rauwkostsalade,
mosterd, roomboter en mayonaise
€ 6,25
extra bourgondische kroket
+€ 2,50
Toontje ‘Truffelburger’
180-grams burger van rundergehakt en oesterzwam,
krokante ui, spek, kaas, sla, een gebakken ei en
truffelsaus (met portie frites + € 2,50)
€ 9,50
Tosti
Van boerenbrood met ham- en/of kaas,
rauwkostsalade en ketchup
€ 5,75
Tosti de Peel
Van boerenbrood met kaas, pulled mushroom en
gerookte Peel-ham, rauwkostsalade en truffeldip € 6,25
Hotdog
Kip-hotdog op een verse bun, witte kool, gepofte
knoflookmayonaise, tomaat, augurkenrelish en crumble
van geroosterde uien (met portie frites + € 2,50) € 7,50

salades

Onze salades worden geserveerd met
een half Toontje (ons eigen brood),
kruidenboter en tomatentapenade
Carpaccio
Carpaccio van ossenhaas met krokante ui,
zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, croutons,
sla en mayonaise van gepofte knoflook
€ 14,50
Scampi & zalm
Salade met gefrituurde panko garnalen,
gerookte Noorse zalm, zongedroogde
tomaat, komkommer, ei, croutons en
kruidendressing
€ 14,50

Eet smakelijk!

