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Lunch 
Lunchgerechten kunnen besteld worden vanaf 12.00 uur. 

Vanaf 17.00 uur gaan we over op de Dinerkaart. 

 

Allergiën of dieetwensen? Meld het ons. 

 Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden. 

 

 

Soepen 

 

Tomatensoep  

Huisgemaakte pomodori soep met een vleugje room   

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Seizoenssoep 

Vraag onze bediening naar de soep van dit seizoen  

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Runderbouillon  

Dubbel getrokken soep gevuld met groenten 

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 
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Broodjes 

Wij serveren Franse desem-vloerbroodjes.  

U heeft keuze uit wit of bruin. 

 

 

Broodje carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas met sla, pijnboompitten, 

truffelmayonaise en Old Amsterdam  € 9,75 

 

Broodje gezond  

Belegd met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en salade  € 8,25 

 

Broodje tonijn 

Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes en frisse sla  € 7,75 

 

Broodje gegratineerde brie  

Appelcompôte, brie en stroopdressing  € 7,75 

 

Club sandwich  

Met gerookte kip, ei, sla, tomaat, bacon, kerriemayonaise en chips  € 8,75 

 

Broodje vis  

Met krabsalade en gravad lax  € 9,50 
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Warme gerechten 

 

Kippasteitje  

Ragout van kip in een bakje van bladerdeeg  € 9,75 

 
Groente kroketten  

2 Groente kroketten geserveerd met wit of bruin brood en jamballa saus  € 7,75 

 
Bourgondische kroketten 

2 Rundvlees kroketten met wit of bruin brood en mosterd  € 8,75 

 
Tosti  

Naar keuze ham en/of kaas geserveerd met tomatenketchup en frisse salade  € 5,10 

 
Uitsmijter  

3 Eieren geserveerd op wit of bruin brood met ham en/of kaas (spek+€ 1,00)  € 8,25 

 
12 Uurtje  

Tomatensoepje, broodje kroket en een uitsmijtertje € 10,75 

 
Broodje kip 

Gebakken kip, paddenstoelen en ananas, afgeblust met piri piri saus  € 10,25 

 
Broodje Nederheide 

Gebakken paddenstoelen, ui en spek, gegratineerd met kaas  € 8,75 
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Maaltijd salades 

 

Salade bospaddenstoelen  

Salade met gebakken bospaddenstoelen, Grana Padano, 

pijnboompitten en truffelmayonaise  € 15,75 

 

Salade vis 

Salade met gravad lax, krabsalade, scampi’s, 

kappertjes en dillemayonaise  € 16,25 

 

Salade oosterse buikspek 

Salade met krokant buikspek van het Livar varken, bospaddenstoelen 

en oosterse dressing  € 16,25 
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Peel Plateau  

Lunch in een bijzondere vorm 

 

Op een plateau serveren wij kleine gerechtjes; 

Een soepje, 3 warme hapjes en 3 broodjes… 

samen een complete lunch. 

 

Vanaf 2 personen 

€ 16,00 p.p. 

 

 

 

Ouw Beppe (High Tea)  

Gezellig samen op z’n Brabants ‘Ouw Beppe’ 

 

Samen kletsen onder het genot van thee (of koffie) met allerlei lekkers, 

geserveerd in 2 keer… eerst hartig, dan zoet. 

 

1 Dag van tevoren reserveren, vanaf 2 personen. 

Binnenkomst tussen 14.00 en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag. 

Tijdsduur 1,5 uur - € 15,50 p.p. 

 


