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   Frisdranken
Cola / Cola Max  /  7-Up/ Sisi Sinas / Tonic
Lipton Ice Tea / Lipton Green Tea / Bitter Lemon 
Cassis / Rivella (cranberry) / Sinaasappelsap / Appelsap
Sourcy Naturel, Sprankelend / Chocomel / Fristi

Ranja / Tafelwater blauw / Tafelwater rood
      
              

Soepen 
 

Tomatensoep 
Eigen huisgemaakte tomatensoep van 
pomodori tomaten 

Groentesoep  
Eigen huisgemaakte groentesoep met 
rundvlees.     

 

 
Voorgerechten worden geserveerd met 
stokbrood en kruidenboter 

 

 

 

,,Proef de rust van de Peel”  Restaurant   ,,Brasserie ‘t Turfke” 

        
,,Brasserie ’t Turfke”

 

Frisdranken       
Up/ Sisi Sinas / Tonic    Koffie / Thee / Cappuccino /  

Lipton Ice Tea / Lipton Green Tea / Bitter Lemon     Espresso / Koffie ’t Turfke / Ierse koffie / Italiaanse koffie  
Cassis / Rivella (cranberry) / Sinaasappelsap / Appelsap  Spaanse koffie / Warme chocomel                                
Sourcy Naturel, Sprankelend / Chocomel / Fristi    

Ranja / Tafelwater blauw / Tafelwater rood    Alleen op reservering
      Tel: 0493
      Email: info@brasseriehetturfke.nl

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Voorgerechten
 
Gebakken Gamba’s 
In knoflook gebakken gamba’s

Carpaccio     
Runder carpaccio met sla, truffeldressing,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Salade geitenkaas 
Gemengde salade met geitenkaas, walnoot 
en honing 

Kaaskroketjes 
4 kaaskroketjes met vijgencompote

Inktvisringen 
Inktvisringen met remouladesaus

 

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood 
en kruidenboter 

 

Eigen huisgemaakte tomatensoep van 

Eigen huisgemaakte groentesoep met 
 

met 

Restaurant   ,,Brasserie ‘t Turfke” – Gezandebaan 29 a 

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

,,Brasserie ’t Turfke”
1e kerstdag vanaf 17:00 uur  2
Maak een keuze uit ons heerlijke 4 gangen Kerstmenu voor 
Voor de kleinste hebben wij een aangepast menu  

  

  Warme Dranken  
Koffie / Thee / Cappuccino /  Koffie verkeerd / 
Espresso / Koffie ’t Turfke / Ierse koffie / Italiaanse koffie  
Spaanse koffie / Warme chocomel                                
       

Alleen op reservering  
Tel: 0493-560520 / 0610555577  
Email: info@brasseriehetturfke.nl  

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Voorgerechten 

 
In knoflook gebakken gamba’s  

    
Runder carpaccio met sla, truffeldressing, 
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 

Gemengde salade met geitenkaas, walnoot 

4 kaaskroketjes met vijgencompote 

Inktvisringen met remouladesaus 

Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood 

 

Hoofdgerechten
Beenhammetje met honing
Beenham overgoten met honing

Biefstuk van Black Angus rund
Malse rumpsteak met gebakken champignons en 
uien of een huisgemaakt sauske naar keuze.

Varkenshaas gevuld met brie
Mals varkenshaasje 
pepersaus of champignonroomsaus

Schnitzel 
Varkensschnitzel met gebakken champignons en 
uien, of een huisgemaakt sauske naar keuze.

Gebakken Zalm
Op de huid gebakken zalm met Dille saus.

Tournedos 
Heerlijke biefstuk van de haas met pepersaus ( of 
een ander huisgemaakt sauske )

Geserveerd met frietjes of gebakken Rosevalaardappelen, 
salade en warme groenten

 

Gezandebaan 29 a - 5725TM Heusden gem. Asten –

bij restaurant ,,Brasserie ’t Turfke”  in Asten 

,,Brasserie ’t Turfke”      1 e en 2e kerstdag 25 en 26  December 2019
kerstdag vanaf 17:00 uur  2e kerstdag van 12:00 uur tot 20:00 uur

Maak een keuze uit ons heerlijke 4 gangen Kerstmenu voor 
Voor de kleinste hebben wij een aangepast menu  

  

                      Alcoholische en alcoholvrije dranken
Koffie verkeerd /  Latte Macchiatto  Bavaria / La Trappe, Dubbel, Isid’or, Blond, Tripel

Espresso / Koffie ’t Turfke / Ierse koffie / Italiaanse koffie     Witte Trappist / Bavaria 
Spaanse koffie / Warme chocomel                                    Radler 2.0%, Oud Bruin / Rosé bier Max / Ayinger   

      Omër trad. Bl

      Zoete witte wijn/ Rode wijn / Rosé /  Hugo / martini 
      Bianco/ Ruby Port / Jonge jenever en div. l
    

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

Hoofdgerechten 
Beenhammetje met honing 
Beenham overgoten met honing 

Biefstuk van Black Angus rund   
Malse rumpsteak met gebakken champignons en 
uien of een huisgemaakt sauske naar keuze. 

Varkenshaas gevuld met brie 
Mals varkenshaasje gevuld met romige Brie met 
pepersaus of champignonroomsaus 

Varkensschnitzel met gebakken champignons en 
uien, of een huisgemaakt sauske naar keuze. 

Gebakken Zalm 
Op de huid gebakken zalm met Dille saus. 

Tournedos ( voor de fijnproevers)    M.P. € 6,50 
Heerlijke biefstuk van de haas met pepersaus ( of 
een ander huisgemaakt sauske ) 

Geserveerd met frietjes of gebakken Rosevalaardappelen, 
salade en warme groenten 

– Tel. 0493-560520 – info@brasseriehetturfke.nl

bij restaurant ,,Brasserie ’t Turfke”  in Asten – Heusden 

en 2e kerstdag 25 en 26  December 2019 
kerstdag van 12:00 uur tot 20:00 uur 

Maak een keuze uit ons heerlijke 4 gangen Kerstmenu voor  € 32,75   
Voor de kleinste hebben wij een aangepast menu  ,,Smakelijk eten”          

Alcoholische en alcoholvrije dranken
Bavaria / La Trappe, Dubbel, Isid’or, Blond, Tripel
Witte Trappist / Bavaria – Malt 0.0%, Radler 0
Radler 2.0%, Oud Bruin / Rosé bier Max / Ayinger   
Omër trad. Blond / Vuur & Vlam / Droge witte wijn 

Zoete witte wijn/ Rode wijn / Rosé /  Hugo / martini 
Bianco/ Ruby Port / Jonge jenever en div. l

Malse rumpsteak met gebakken champignons en 

Varkensschnitzel met gebakken champignons en 

Heerlijke biefstuk van de haas met pepersaus ( of 

Geserveerd met frietjes of gebakken Rosevalaardappelen, 

Nagerechten
 

Coupe Mont Blanc 
Vanille ijs met chocolade, advocaat en 
slagroom 

Chocolade verrassing 
Witte en bruine chocolade mousse met 
slagroom 

Crème Brulee 
Heerlijke Brulee crème met Baileys

Coupe Kersen 
Vanille ijs met warme kersen en slagroom

Koffie of Thee compleet 
Verse koffie of thee met een lekkernij

Tiramisu 
Heerlijk Italiaans dessert met slagroom. 

 

 

info@brasseriehetturfke.nl 

                                                                                   

Alcoholische en alcoholvrije dranken 
Bavaria / La Trappe, Dubbel, Isid’or, Blond, Tripel  

Malt 0.0%, Radler 0.0%  
Radler 2.0%, Oud Bruin / Rosé bier Max / Ayinger   

ond / Vuur & Vlam / Droge witte wijn  

Zoete witte wijn/ Rode wijn / Rosé /  Hugo / martini  
Bianco/ Ruby Port / Jonge jenever en div. likeuren 

Nagerechten 

Vanille ijs met chocolade, advocaat en 

en bruine chocolade mousse met 

Heerlijke Brulee crème met Baileys  

Vanille ijs met warme kersen en slagroom 

 
Verse koffie of thee met een lekkernij 

Heerlijk Italiaans dessert met slagroom.  


