Menukaart
- puur genieten -

Welkom

Gezellig 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. Onze
collega’s denken graag mee, ook hebben we een aparte allergenenkaart.
Duurzaamheid
De natuur en de kwaliteit van onze producten zijn voor ons erg belangrijk, vandaar dat
wij ook bezig zijn met ondernemen volgens het Green key keurmerk. Hierbij maken wij
op alle vlakken van 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 door ons te volgen
via Facebook, instagram of bekijk onze website: www.natuurpoortdepeel.nl.
Natuurlijke groet,
Team Natuurpoort de Peel

Lunchgerechten

Te bestellen tot 17:00u.

Lunchplankje

8,50 p.p.

Een royaal belegde plank met Leegvelder jong belegen en kruidenkaas,
twee soorten vleesbeleg uit eigen keuken, rauwkostsalade, boter, zoet beleg
en verschillende broodsoorten.
Voor 1 persoon te bestellen of voor meerdere personen om te delen.

Uit te breiden met:
Kopje soep
Extra spiegelei
Extra kroket
Extra plukvlees

2,50 p.p.
1,00 p.p.
1,50 p.st.
2,00 p.p.

Liever wat bijvullen dan dat we iets terugkrijgen.
Laat het ons weten, wanneer je iets tekort komt.

Bourgondische kroketten met brood

9,00

Twee bourgondische kroketten op boerenbrood.
Geserveerd met rauwkostsalade en mosterd.
Optioneel met friet i.p.v. brood.

+1,00

Broodje verantwoord (vegetarisch mogelijk)

7,50

Boerenbrood met jonge Leegvelder kaas, rauwe ham uit eigen slagerij,
gekookt eitje, tomaat, komkommer, sla en mosterd dille dressing.

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

9,50

Boerenbrood met buikspek

8,50

Langzaam gegaard buikspek, afgelakt met huisgemaakte marinade.
Geserveerd met rauwkostsalade.

Peelburger

11,50

Runderhamburger van onze eigen slager met gebakken spek,
jalapeños, rauwkost en eigen peelsaus.
Optioneel met portie friet.

+2,00

Oesterzwamburger (vegetarisch)

12,50

Huisgemaakte burger van oesterzwammen.
Geserveerd met geroosterde puntpaprika en kruidige yoghurtsaus.
Optioneel met portie friet.

+2,00

Tosti ham/kaas (vegetarisch mogelijk)

6,00

Tosti van boerenbrood met ham en kaas, of alleen kaas.
Geserveerd met rauwkostsalade en tomatenketchup.
Optioneel met gebakken ei.

+1,00

Uitsmijter

8,00

Drie spiegeleieren op boerenbrood met kaas en/of spek.
Geserveerd met rauwkostsalade en een bolletje huzarensalade.

Peel panini
Panini met gehaktbal uit eigen keuken met paprika, rode ui en roomkaas.
Geserveerd met rauwkostsalade en chilisaus.

7,50

Soepen

Te bestellen als lunch en diner.

groot/klein

Tomatensoep

5,00/2,50

Volgens eigen recept, geserveerd met brood en kruidenboter.

Dagsoep (vegetarisch)

5,00/2,50

Altijd huisgemaakt en geserveerd met brood en kruidenboter.
Vraag onze bediening naar de soep van de dag of bekijk onze menuborden.

Salades & Voorgerechten

Te bestellen als lunch en diner.

groot/klein

Rundvleessalade uit de Peel

9,00/7,00

Goedgevulde huisgemaakte rundvleessalade.
Geserveerd met boerenbrood.

Salade gemarineerde zalm met citrus

11,50/9,50

Met venkel, ei, croutons en mosterd dille dressing.
Geserveerd met boerenbrood.

Leegveldersalade (vegetarisch)
Leegvelder brokkelkaas, vers seizoensfruit, walnoten,
rode ui en honingdressing. Geserveerd met boerenbrood.

10,00/8,00

Hoofdgerechten

Te bestellen op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16:00u

Buikspek

16,50

Langzaam gegaard, afgelakt met huisgemaakte marinade.

Kogelbief

19,50

Met champignon-mosterdsaus.

Gevulde portobello (vegetarisch)

15,50

Met Leegvelder kaas, bosui, rode ui en zongedroogde tomaat.

Zalmmoot met kruidenkorst

18,25

Met een koude kruidige yoghurtsaus.

Spies van kippendij, paprika en ui

15,75

Geserveerd met koude sausjes.

Leegvelderschotel naar aanleiding van recept.

dagprijs

Wekelijks wisselende schotel van het Leegvelder rund of varken.
Vraag onze bediening naar het gerecht van de week of kijk op
onze menuborden.

Garnituren

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, aardappelgarnituur,
warme groenten, salade en mayonaise.

Voor de kleine turfjes
Bordje plezier

7,00

Frikandel, kipnuggets, bitterbal met frietjes, rauwkost,
appelmoes en mayonaise.

Kibbeling

8,50

Geserveerd met frietjes, rauwkost en koude sausjes.

Wij maken onderdeel uit van coöperatie Het
Leegveld waarbinnen wij samen met onze
buren diverse producten ontwikkelen. en
produceren. Van de verse melk van onze buurman
maken we onder andere onze yoghurt en
cheesecake. Ook komt 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 we onze ecologische
voetprint.

Nagerechten
Blanke dame

5,25

Boerenroomijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Coupe turf

6,50

Boerenroomijs met huisgemaakte stukjes brownie, karamelsaus
en slagroom.

Fruitsorbet

6,50

Drie verschillende soorten sortbetijs, fruit, vruchtensaus en slagroom.

Leegvelderyoghurt met vers fruit

5,75

Geserveerd met Leegvelder honing en seizoensfruit.

Kinderijsje
Één bol boerenroomijs, één bol aardbeienijs (sorbet), aardbeiensaus,
slagroom en een lolly.

4,50

Lekker snacken
Bitterballen

5,00

10 stuks met mosterd.

Minisnacks

5,00

10 stuks met mayonaise en mosterd.

Nacho’s uit de oven

6,00

Met tomatensalsa en kaas.

Leegvelderproeverij

4,00

Met Leegvelder kaas en huisgemaakte worst, geserveerd met mosterd.

Borrelplank
Twee soorten Leegvelder kaas, rauwe ham en twee soorten worst uit eigen
slagerij en andere lekkernijen. Geserveerd met brood en kruidenboter.

9,00

En...
Huisgemaakt gebak

3,00

Van appelkruimeltaart, cheesecake tot worteltaart.
Vraag onze bediening wat er vandaag gebakken is.

Huisgemaakte chocolade brownie

2,50

Elke dag vers gebakken.

Wisselend gebak van de Gebackerij

2,25

Vraag onze bediening naar het assortiment van de dag.
Optioneel met slagroom.

+0,50

Brabantse worstenbroodjes

4,50

Twee stuks met mosterd.

Meer informatie...
Naast ons restaurant kun je bij ons ook terecht voor activiteiten,
groepsarrangementen, feesten en partijen. Vraag 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 kun je bijvoorbeeld
barbecueën dichtbij de natuur.
De zalen
In ons streekatelier kunnen we gezelschappen vanaf 30 personen
ontvangen. Ben je met een klein gezelschap? Dan kun je gebruik maken
van 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, Thuis Vieren, De Bierbus, Green Valley Estate en
reserveringskantoor Kwartier ten Velde.

Drankenkaart
- puur genieten -

Fris en sap
Coca-cola, Coca-cola Zero, Fanta, Cassis, Sprite

2,30

Chaudfontaine blauw / rood

2,30

Fuze tea sparkling/ green

2,70

Rivella, Tonic, Bitter lemon, Ginger ale

2,50

Chocolademelk (koud)

2,40

Melk

2,50

Fristi

2,40

Schulp sinaasappelsap (biologisch)

3,00

Schulp appelsap (biologisch)

3,00

Voor op tafel
Fles Chaudfontaine (1 liter)

8,00

Keuze uit Chaudfontaine blauw of rood.

Karaf water op tafel
Opbrengst gaat naar het aanleggen van nieuwe wandelpaden.

2,00

Warme dranken
Koffie

2,30

Espresso

2,30

Cappuccino

2,70

Koffie verkeerd

2,70

Latte macchiato

3,00

Hazelnoot of karamel-zeezout smaak

+0,50

Huisgemaakte Leegvelder chocolademelk (warm)

2,50

Met slagroom

+0,50

Verse munt thee

3,00

Verse gedroogde thee

3,00

Vraag naar het aanbod.

Onze koffiebonen zijn afkomstig van Giraffe Coffee Roasters.
Dit verfrissend merk koopt zorgvuldig geselecteerde bonen
direct van de koffieboer. Door het traject van inkoop tot
branden in eigen beheer te houden, wordt de kwaliteit en
duurzaamheid gewaarborgd. Deze kwaliteit en de smaak van
vers gebrande bonen proef je dan ook terug in onze koffies!

Tapbier
Bavaria pilsener 25cl

2,50

Bavaria pilsener 50cl

4,90

Cornet

4,30

La Trappe tap
Wisseltap
Vraag onze bediening naar de wisselbieren op de tap.

Speciaal bier
Bavaria oud bruin

3,30

Palm

3,30

Rodenbach Fruitage

4,30

La trappe wit / blond / dubbel / tripel

4,30

Weihenstephaner Hefe Weissbier 0.5L

5,50

Brewdog Punk I.P.A.

4,30

Bier 0.0-0.5%
Bavaria 0.0%

3,30

Bavaria Radler 0.0%

3,30

Bavaria IPA 0.0%

3,30

Palm 0.0%

3,30

Weihenstephaner Hefe Weissbier 0.5L 0.5% (alcoholarm)

5,50

Vraag naar onze weekaanbiedingen voor meer speciaal bieren.

Wijnen
Glas huiswijn rood, wit of rosé

3,80

De overige wijnen zijn per fles te bestellen.

Rood
Antares Cabarnet Sauvignon (huiswijn)
Biscardo neropasso
Bodegas LAN Crianza rioja
Farmers Market Primitivo / Negromaro (biologisch)

20,50
30,50
31,50
21,50

Wit
Antares Chardonnay (huiswijn)
Château Fontenelles Bergerac Moelleux (huiswijn, zoet)
Mount Riley Sauvignon Blanc
Steffen Steillage Riesling Mosel
Brave Italian Growers (biologisch)

20,50
20,50
30,50
29,50
21,50

Rosé
Cielo Pinot Grigrio Rosé Blush (huiswijn)
Calalenta Fantini
Farmers Market Rosato (biologisch)
Vraag een van onze collega’s voor een uitgebreide beschrijving van de wijnen

20,50
30,50
21,50

Lekker snacken
Bitterballen

5,00

10 stuks met mosterd.

Minisnacks

5,00

10 stuks met mayonaise en mosterd.

Nacho’s uit de oven

6,00

Met tomatensalsa en kaas.

Leegvelderproeverij

4,00

Met Leegvelder kaas en huisgemaakte worst, geserveerd met mosterd.

Borrelplank
Twee soorten Leegvelder kaas, rauwe ham en twee soorten worst uit eigen
slagerij en andere lekkernijen. Geserveerd met brood en kruidenboter.

9,00

En...
Huisgemaakt gebak

3,00

Van appelkruimeltaart, cheesecake tot worteltaart.
Vraag onze bediening wat er vandaag gebakken is.

Huisgemaakte chocolade brownie

2,50

Elke dag vers gebakken.

Wisselend gebak van de Gebackerij

2,25

Vraag onze bediening naar het assortiment van de dag.
Optioneel met slagroom.

+0,50

Brabantse worstenbroodjes

4,50

Twee stuks met mosterd.

Meer informatie...
Naast ons restaurant kun je bij ons ook terecht voor activiteiten,
groepsarrangementen, feesten en partijen. Vraag 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 kun je bijvoorbeeld
barbecueën dichtbij de natuur.
De zalen
In ons streekatelier kunnen we gezelschappen vanaf 30 personen
ontvangen. Ben je met een klein gezelschap? Dan kun je gebruik maken
van 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, Thuis Vieren, De Bierbus, Green Valley Estate en
reserveringskantoor Kwartier ten Velde.

