
warmE drankEN

Koffie  € 2,60
Thee groen, zwart, rooibos en Toon Kortoomsthee  € 2,60
Verse muntthee  € 3,10
Verse gemberthee met citroen  € 3,10
Espresso  € 2,80
Dubbele espresso  € 3,45
Koffie verkeerd  € 2,90
Cappuccino  € 3,00
Latte macchiato  € 3,50
Latte karamel of latte hazelnoot  € 3,90
Warme chocomel  € 2,90
Slagroom  € 0,60

Al onze koffies worden bereid met speciaal geselecteerde bonen van 
Smit & Dorlas koffiebranders

Voor bij de koffie

Koffie De Peel in Brand

Boerenappeltaart € 3,15
Nougatine karamel-/schuimgebak € 3,25
Peelse verwennerij voor twee personen 
Gouden Turfjes, Gouden jantjes, chocolade en 
een turfdruppelke (30%) met slagroom € 6,75

met Turfdruppelke (30%) 
en slagroom     € 7,00

Ontbijt met wandeling op zondagmorgen
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We starten tussen 9:30 en 
10:00 uur met een uitgebreid 
ontbijt waarna ± 11:00 uur een 
wandeling start van ca. 5 km. 
onder begeleiding van een gids 
die u onderweg alles vertelt over 
de geschiedenis van de Peel en 
Griendtsveen. € 14,50 pp.
Elke tweede zondag van de 
maand! 

Op het terras graag 

via de QR code op 

tafel bestellen, of 

bestel even in het 

restaurant.



FRISDRANKEN

Soof Limonades

Coca-Cola  € 2,70
Coca-Cola zero  € 2,70
Fanta Orange  € 2,70
Fanta Cassis  € 2,70
Kinley Bitter lemon  € 2,70
Kinley Tonic  € 2,70
Kinley Ginger ale  € 2,70
Sprite  € 2,70
Fuze tea Sparkling  € 2,95
Fuze tea Green  € 2,95
Chaud Fontaine blauw  € 2,70
Chaud Fontaine rood  € 2,70
Chocomel  € 2,95 
Fristi  € 2,95
Schulp appelsap  € 3,00
Vers sinaasappelsap  € 3,10
Tafelwater Chaud fontaine blauw of rood 0,75L  € 5,50

Blauwe bes, zwarte bes, lavendel en appel  € 3,20
Citroen, munt en appel  € 3,20
Wortel, gember en appel  € 3,20
Roos, kardemom, appel en peer  € 3,20

Soof limonades honderd procent natuurlijk fruit, groenten & kruiden

Het Peelreus Proeflokaal. Voor bedrijfsfeestjes, vriendengroepen of familiedagen!



Bieren

Bavaria 0.0% € 2,90
Bavaria Radler 0.0% € 2,90
Peelreus Pikkedonker  € 4,95
Peelreus de Witte € 4,95
Peelreus kriek € 4,95
Peelreus uit de brouwketel wisselende special € 4,95
Rodenbach fruitage  € 4,00
Weihenstephaner weissbier 0,5L € 5,50
Alcoholvrij Weihenstephaner weissbier 0,5L € 5,00

Peelreus bierproeverij!
5 proefglaasjes Peelreus bier met op tafel een lekkere sneukelplank 
met kaasblokjes, gedroogde boerenworst, gerookte Peel-ham, 
Toontjes brood, diverse smeersels, bourgondische rundvlees 
bitterballen, bittergarnituur en diverse sausjes. 
Te bestellen vanaf 2 personen            € 17,50 pp

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Van het vat

Op de fles

Swinckels pilsener 25cl   € 2,80
Swinckels pilsener 50cl   € 5,50
Peelreus Zwaar blond      € 4,95

Wisseltap, vraag ernaar bij een van 

onze medewerkers             € dagprijs



WIJNEN

BORRELS

MIX

  Glas  Fles
Oude Kaap Chardonnay Reserve  € 4,90  € 20,00
Cielo Pinot Grigio Rosé Blush  € 4,90  € 20,00
Oude Kaap Klassiek Rood  € 4,90  € 20,00
Grille Bergerac Moelleux (zoet)  € 4,90  € 20,00
Hugo! Met munt, citroen en ijs  € 5,70
Kopke fine tawny port  € 4,90

“Snevel” Zuidam jonge jenever  € 4,25
Dujardin Vieux  € 4,10
Coubergh likeur met of zonder ijs  € 4,25
Disaronno amaretto met of zonder ijs  € 4,75
Licor Quarenta y tres met of zonder ijs  € 4,75
Vaccari triple anise sambuca met of zonder ijs  € 4,75
Tia Maria coffee liqueur met of zonder ijs  € 4,75
Ouzo  € 4,00

Bombay Sapphire dry gin & Finley tonic  € 6,95
Bacardi carta negra rum & Coca-cola  € 6,55
Zubrowka Bison grass vodka & Schulp appelsap  € 6,85

Whisky
Bekijk het whiskybord 
boven de bar voor onze 
heerlijke whisky’s.
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Turfdruppelke kruidenbitter uit de Peel 30%, 
geserveerd met een bultje erop!   € 4,50



Onze keuken is geopend tot 16:00 uur. 
Borrelhapjes kunnen worden besteld tot 17:00 uur.

Onze soepen worden geserveerd met een 
Toontje (ons eigen brood) en kruidenboter.

Ambachtelijke tomatensoep, 
met gehaktballetjes en maggikruid  
Klein € 4,50                   Groot € 6,50

Soep van het seizoen, 
vraag ernaar bij onze medewerkers  
Klein € 4,50                   Groot € 6,50

Toontje Kortooms, belegd met roomkaas, gerookte Peel-ham, boerenkaas, sla, 
komkommer, tomaat, ei en mosterd-dilledressing (ook vegetarisch te bestellen) €   8,50

Toontje Noorse zalm, met een huisgemaakte tartaar van gerookte zalm, 
augurk, sjalot en roomkaas. Geserveerd met sla, komkommer en aioli   € 10,50

Toontje Vegetarisch, met roomkaas, gepofte paprika, boerenkaas, sla
en tomaten-kruidenchutney      €   7,75

Toontje Beenham, belegd met flinterdun gesneden ambachtelijke beenham, 
sla, komkommer, ei en mosterd-dilledressing      €  7,95

lunch

soepen

toontjes
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Bijna al onze gerechten zijn vegetarisch, lactose of glutenvrij te bestellen.

Keuze uit wit of bruin



warmE gerechten
Eieren uit de oven
Geklutste eieren met spek, uien, champignons, 
paprika en kaas uit de oven geserveerd met 
rauwkostsalade en een Toontje met roomboter 
(ook vegetarisch te bestellen) € 10,75

Toontje Bourgondisch
Bourgondische rundvleeskroket, 
rauwkostsalade, mosterddip en roomboter 
(ook vegetarisch te bestellen met 
oesterzwamkroket) € 7,00
extra bourgondische kroket  + € 2,50

Toontje Hamburger klassiek
Gegrilde burger van rundergehakt en 
oesterzwam, gebakken uien, kaas, 
augurk, sla en tomatenketchup   € 10,50
met portie frites  + € 2,50 

Toontje Truffelburger
Gegrilde burger van rundergehakt en 
oesterzwam, gebakken ui, spek, 
kaas, sla en truffelsaus  € 11,75
met portie frites  + € 2,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Tosti 
Tosti van boerenbrood met ham en/of 
kaas, rauwkostsalade 
(ook vegetarisch te bestellen) € 6,50

Tosti de Peel
Open belegde tosti van boerenbrood met 
Parmezaanse kaas, gebakken champignons, 
ui en truffelsaus. Geserveerd met rauw-
kostsalade.  
(ook vegetarisch te bestellen)  € 7,50

Friet de Peel
Friet met gebakken uien, champignons, 
uitgebakken spek, Parmezaanse kaas 
en groene kruidenmayonaise. 
(ook vegetarisch te bestellen) € 6,50

Fish and chips
Gebakken kibbeling met frites, citroen en 
remouladesaus. Geserveerd in de 
krant van gister        € 12,50



salades

Kinderkaart

Carpaccio
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse 
kaas, croutons, sla, uitgebakken spekjes 
en hofmeestersaus. Geserveerd met een 
half Toontje (ons eigen brood) en 
kruidenboter € 14,50
 

Wat is rood en gaat op en neer?

Het vliegt door de lucht en zegt moez moez?

Welk object heeft ogen, maar kan niet zien?

Het leeft onder de grond en wordt nooit ziek?

Een tomaat in een lift!

Een bij die achteruit vliegt!

Een dobbelsteen

Een paracetamolletje!

Kleine portie tomatensoep met balletjes, 
brood en kruidenboter € 4,50

Poffertjes (12 st.) met poedersuiker en
appelstroop € 4,25

Snackspies (5 st.) met frietjes, ketchup en 
mayonaise € 5,75 

Peelsalade
Salade met gebakken champignons, 
gerookte Peel-ham komkommer, croutons, ei, 
Parmezaanse kaas en groene kruidendressing. 
Geserveerd met een half Toontje (ons eigen 
brood) en kruidenboter. 
(ook vegetarisch te bestellen) € 13,75

Zalm
Tartaar van gerookte zalm met augurk, sjalot 
en roomkaas. Geserveerd met een frisse 
salade, broodstengels van rozemarijn en 
citroenolie € 15,25

Raadsels voor slimme kindjes
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borrelkaart
Bourgondische rundvleesbitterballen 
(8 st.) 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 
(5 minuten) met mayonaise en chilidip 
 6 st. € 5,00
 12 st. € 8,25
Borrelplank
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 (5 minuten) met mayonaise en 
chilidip € 23,50

Broodplankje
Plankje met een wit en een bruin Toontje (ons 
eigen brood), kruidenboter, aioli en truffeldip  
 € 6,00
Borrelnootjes
Schaaltje borrelnootjes met een hartige mix 
van gebrande noten. € 2,50

Het blotevoetenpad is een ware 
beleving in de Peel, op alle paden komt 
u diverse natuurlijke ondergronden 
tegen die uw voeten prikkelen en als 
het ware masseren. 
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In de avonduren serveren wij ook diverse 
diners voor groepen, vanaf 25 personen.


