
   ,,Proef de rust van de Peel”  Restaurant   ,,Brasserie ‘t Turfke” – Gezandebaan 29 a - 5725TM Heusden gem. Asten – Tel. 0493-560520 – info@brasseriehetturfke.nl 

 

                     Welkom   bij restaurant ,,Brasserie ’t Turfke” in  Asten - Heusden 

,,Brasserie ’t Turfke”                 Lunch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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        Frisdranken        Warme Dranken                       Alcoholische en alcoholvrije dranken 
Cola / Cola Max  /  7-Up/ Sisi Sinas / Lipton Ice Tea   Koffie / Thee / Cappuccino /  Koffie verkeerd /  Latte Macchiato  Bavaria / La Trappe, Dubbel, Isid’or, Blond, Tripel  
Lipton Green Tea / Bitter Lemon / Tonic     Espresso / Koffie ’t Turfke / Ierse koffie / Italiaanse koffie     Witte Trappist / Bavaria – Malt 0.0%, Radler 0.0%  
Cassis / Rivella / Rivella Cranberry / Sinaasappelsap   Spaanse koffie / Warme chocomel                                    Radler 2.0% / Oud Bruin / Rosé bier Max / Ayinger   
Appelsap / Sourcy Naturel, Sprankelend  / Chocomel                         Omër trad. Blond / Vuur & Vlam / Droge witte wijn  
Ranja / Tafelwater blauw / Tafelwater rood              Slagroom €0,50          Zoete witte wijn/ Rode wijn / Rosé /  Hugo / martini  
                       Bianco / Ruby Port / Jonge jenever en div. likeuren 
                        

'Heeft u een allergie? Of een klacht Meld het ons!'             
      ‘Bent u tevreden? Zeg het anderen!’              
                 

 

Soepen 
Huisgemaakte Soep van de dag € 4,95 

Huisgemaakte Tomatensoep € 5,95 

Maaltijdsalade’s 
Maaltijdsalade TokTok  € 12,95 
Gemengde sla met geroosterde en gerookte kip 
overgoten met een huisgemaakte 
yoghurtdressing 

Maaltijdsalade Gerookte Zalm € 12,95 
Gemengde sla met gerookte zalm en 
cocktailsaus 

Maaltijdsalade Rundercarpaccio€ 13,95 
Gemengde sla met rundercarpaccio, 
parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola en 
truffeldressing 

Maaltijdsalade Krokante kip € 12,95 
Gemengde sla met warme stukjes krokante kip 
overgoten met een honing mosterd dressing 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Broodjes enzo 
Stokbroodje ham of kaas   € 5,25 
Stokbroodje met ham of kaas, komkommer, tomaat en 
gemengde sla (wit of bruin stokbrood) 

Stokbroodje Gezond    € 6,95 
Stokbroodje met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en 
gemengde sla (wit of bruin stokbrood) 

Stokbroodje Carpaccio    € 8,95 
Stokbroodje met gemengde sla, carpaccio, 
pijnboompitjes, parmezaanse kaas, rucola en 
truffeldressing  

Stokbroodje Krokante kip   € 6,95 
Stokbroodje met warme krokante kip, gemengde sla en 
honing  mosterd saus 

Broodje Frikandel of Kroket   € 4,25 
Zacht broodje met een frikandel of kroket en mayonaise 
of mosterd (meerprijs stokbroodje + € 0,75)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsmijter 
Uitsmijter ham en kaas    € 6,95 
2 sneetjes brood met 3 spiegeleieren (wit of bruin brood) 

Tosti’s 
Tosti ham en kaas (wit of volkoren)  € 5,45 

Tosti Hawaï (wit of volkoren)    € 5,95 

Voor de Allerkleinste 
Worstenbroodje     € 1,95 
Poffertjes met poedersuiker   € 5,50 
12 stuks 
Frietje met een snack    € 6,95 
Frietje met een frikandel, kroket, kipnuggets of vissticks 
met appelmoes of mayonaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


