
- puur genieten -
dinerkaart



Diner
Te bestellen op vrijdag tot en met zondag vanaf 17:00 uur

Soepen
Te bestellen         klein     groot 

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

Soep van de week (vega) 
Vraag onze bediening naar de soep van de week of bekijk onze menuborden. 
   

Voorgerechten
Te bestellen         klein     groot   
  

Leegveldersalade (vega)        8,00 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     10,00 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     8,00 9,50
Salade met 3 huisgemaakte vlees specialiteiten, tomaat,
komkommer, rode ui. Geserveerd met een snee boerenbrood 
met kruidenboter uit de oven.



Hoofdgerechten

Kogelbief          20,50
Geserveerd met champignon-mosterdsaus of chimichurri.
 

Buikspek          17,50
Langzaam gegaard en afgelakt met huisgemaakte marinade.
 

Zalm en Gamba         19,00
Gebakken zalm met een korst van tomaten tapenade en gebakken gamba's 
geserveerd met een citroenmayonaise.
 

Kippendij          16,50
Gemarineerde kippendij met huisgemaakte bbq saus.

Gevulde puntpaprika (vega)       15,50
Gevuld met Leegvelder brokkelkaas, tomaat, walnoten, rode ui en bosui.
 

Peelburger          14,00
Runderhamburger uit eigen slagerij met Leegvelder jonge kaas, bacon, 
augurk en gefrituurde uienringen, rauwkostsalade en huisgemaakte Peelsaus.

Oesterzwamburger (vega)       14,50
Burger van oesterzwammen met een spiegelei, gegrilde puntpaprika, 
huisgemaakte bbq saus, rauwkost en gefrituurde uienringen.

Leegvelder schotel        dagprijs
Wekelijks wisselende specialiteit.

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

Garnituren: Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelgarnituur, 
warme groenten, salade en mayonaise.



Dessert

Blanke dame          5,30
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.
 


