
- puur genieten -
Lunchkaart



Welkom

Wat leuk dat je Natuurpoort De Peel bezoekt. We wensen je een ontspannen 
verblijf toe op ons terras of in ons restaurant, waar je puur kunt genieten 
van de omgeving en lokale specialiteiten.

Dieetwensen & allergenen
Vragen over allergenen of overige dieetwensen?
Stel deze dan gerust. Wij denken graag met je mee. 
We hebben een aparte allergenenkaart.

Duurzaamheid
De natuur en de kwaliteit van onze producten zijn voor ons erg belangrijk, 
vandaar dat wij bezig zijn met ondernemen volgens het Green Key keurmerk. 
Hierbij maken wij op alle vlakken binnen onze onderneming bewuste keuzes 
om zo verantwoord mogelijk te ondernemen. Natuurpoort De Peel is sinds 
juli 2020 in het bezit van het Gouden Green Key Certificaat!

Volg ons
Blijf op de hoogte van leuke acties, evenementen en activiteiten en volg ons 
op Facebook en Instagram of kijk op onze website: www.natuurpoortdepeel.nl.

Natuurlijke groet,
Team Natuurpoort de Peel



Rust en ruimte.Rust en ruimte.Rust en ruimte.Rust en ruimte.



Lunchgerechten
Te bestellen tot 17:00 uur

Soepen
Te bestellen                   normaal  /  klein

Tomatensoep         5,00   2,50
Volgens eigen recept. Geserveerd met brood en kruidenboter.

Dagsoep         5,00   2,50
Altijd vegetarisch. Geserveerd met brood en kruidenboter.
   

Salades
     
Leegveldersalade (vega)      10,50   
Salade met Leegvelder brokkelkaas, tomaat, komkommer, 
seizoensfruit, walnoten, rode ui en honingdressing. 
Geserveerd met een snee boerenbrood met kruidenboter uit de oven.

Salade met gerookte zalm en gamba   12,50
Salade met gerookte zalm, gamba, avocado, rode ui, tomaat, 
komkommer, croutons, bosui en mosterd dille dressing. 
Geserveerd met een snee boerenbrood met kruidenboter uit de oven.

Vleessalade Natuurpoort De Peel   9,50
Salade met 3 huisgemaakte vlees specialiteiten, tomaat,
komkommer, rode ui. Geserveerd met een snee boerenbrood 
met kruidenboter uit de oven.



Lunchplankje (vega optie)        9,00 p.p.  
Een royaal belegde plank met Leegvelder jong belegen 
en kruidenkaas. 2 soorten vleesbeleg uit eigen keuken, 
rauwkostsalade, boter, jam en verschillende brood soorten. 
Voor 1 persoon te bestellen of voor meerdere personen om te delen.

Uit te breiden met: 
  Kopje soep   2,50 p.p.
  Extra Spiegelei    1,00  p.p.
  Extra kroket   2,00 p.st.
  Extra Plukvlees   2,50 p.p. 
  Buikspek   2,50 p.p.

We vullen liever wat bij dan dat we iets weg moeten gooien. 
Laat het ons weten, wanneer je iets tekort komt.

Bourgondische kroketten met brood   9,50
2 bourgondische kroketten op boerenbrood. 
Geserveerd met rauwkostsalade en mosterd.
Eventueel met friet i.p.v. brood, meerprijs € 1,-. 

Broodje Verantwoord (vega optie)   8,00
Boerenbrood met jonge Leegvelder kaas, rauwe ham
uit eigen slagerij, gekookt eitje, tomaat, komkommer, rode ui, 
sla en mosterd dille dressing.

Boerenbrood met plukvlees    9,50
Onze huisspecialiteit! Langzaam gegaard varkensvlees. 
Verder belegd met mosterd, bieslookkaas, rode ui en augurk. 
Geserveerd met rauwkostsalade.

Tosti ham/kaas (vega optie)    6,50
Tosti van boerenbrood met kaas en ham, of alleen kaas. 
Geserveerd met rauwkostsalade en tomatenketchup.

Boerenbrood keuze uit wit of donker.



Boerenbrood keuze uit wit of donker.

Tosti De Peel (vega optie)     8,50 
Tosti van boerenbrood met kaas, ham, tomaat, 
gebakken champignons en een spiegelei. 
Geserveerd met rauwkostsalade en tomatenketchup.

Uitsmijter (vega optie)     8,50
3 spiegeleieren op boerenbrood met kaas en/of spek.
Geserveerd met rauwkostsalade en een bolletje huisgemaakte
koude schotel.

Broodje warme brie (vega)    9,00
Boerenbrood met brie uit de oven, met walnoten en honing. 
Geserveerd met rauwkostsalade.

Flammkuchen (vega)     8,00
Met roomkaas, rode ui, bosui, paprika, champignon 
en geraspte kaas.

Peelburger       12,00
Runderhamburger uit eigen slagerij, met Leegvelder jonge kaas, 
bacon, augurk en gefrituurde uienringen, rauwkostsalade 
en eigen Peelsaus. Eventueel met friet, meerprijs € 2,-.  

Boerenbrood met buikspek    9,50
Langzaam gegaard buikspek afgelakt met een huisgemaakte 
marinade, avocado en rode ui. Geserveerd met rauwkostsalade.

Kindermenu

Bordje Plezier      8,00
Bordje met friet en rauwkostsalade met keuze uit frikandel, 
kroket, kipnuggets of kibbeling. Met appelmoes en mayonaise.
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Dessert

Blanke dame       5,50
3 bollen vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Coupe Turf       6,50
3 bollen vanille roomijs met chocolade brownie, karamelsaus 
en slagroom.

Blondie       7,50 
Blondie met pure chocolade en pecan noten. 
Frambozen sorbetijs, warme chocoladesaus. (gluten- en lactosevrij) 
 

Sorbet       7,00 
3 soorten sorbetijs, met slagroom, fruitcoulis en vers fruit.
 

Notenfeest       7,00
1 bol vanille roomijs, hazelnoot ijs en pistache ijs. 
Met geroosterde noten, karamelsaus en slagroom.

Kinderijs       4,50
1 bol vanille roomijs, 1 bol aardbeienijs (sorbet), aardbeien saus, 
slagroom en een lolly.
 
Wij maken onderdeel uit van 
Coöperatie Het Leegveld waarbinnen 
wij samen met onze buren diverse 
verse producten produceren en 
ontwikkelen. Van de verse melk van 
onze buurman maken we diverse 
melkproducten. Ook komen onze 
honing en diverse vleesproducten 
rechtstreeks uit onze straat. Het vlees 
wordt door onze eigen slager bereid en 
verwerkt. Hierdoor kunnen wij de 
kwaliteit garanderen en verkleinen wij 
onze ecologische voetprint.



Meer informatie

U kunt bij ons ook terecht voor activeiten, groepsarrangementen, bruiloften, 
feesten en partijen. Vraag gerust naar de mogelijkheden of neem een kijkje op: 
www.natuurpoortdepeel.nl.

Activiteiten
We bieden verschillende activiteiten aan om, zowel binnen als buiten, De
Peel te ontdekken. In onze Kruidenhut kunt u bijvoorbeeld barbecueën 
dichtbij de natuur.

De zalen
In Het Streekatelier kunnen we gezelschappen van 60 tot 250 personen
ontvangen. Met een klein(er) groepje kun je terecht in onze Huiskamer, die plaats 
heeft voor maximaal 20 personen, of in combinatie met onze workshopkeuken, 
tot 30 personen.

Afhaalpakketten
Thuis genieten van ons aanbod? We bieden afhaalpakketten voor thuis aan. 
Met een kleine moeite staat er een barbecue, gourmet, high tea of
brunch op tafel. Of bestel een picknickkist voor onderweg. 
Bekijk ons aanbod op: www.baroef.nl/thuis.

Baroef
Natuurpoort De Peel is een locatie van Baroef. Baroef is de overkoepelende
merknaam van verschillende horecalocaties- en diensten in Deurne:
De Reizende Man, Het Dinghuis, Café The Ocean, Café D’n Borrel, Scala, De Bierbus 
Deurne, Thuis Vieren en Green Valley Estate. Kijk op: www.baroef.nl

Werken bij Baroef?
Onderdeel worden van de Baroef familie? Leuk! 
Kijk dan ook eens onder het kopje vacatures op: www.baroef.nl   

Natuurpoort De Peel is een van de locaties van Baroef.
0493 - 745008  |  info@natuurpoortdepeel.nl


