
Lunchkaart

Borrelkaart

Kibbeling  5,50
vers bereid van verse kabeljauw met

huisgemaakte remouladesaus

Chrispy chicken strips  5,75
Mayonaise, Chimichurrie salsa, rode uitjes

 en jalapenos

Kaasplank & olijven  9,50
lekkere kaasplank met wisselende kazen en

huis gemarineerde olijven

Calamaris inktvisringen  4,75
Wij maken deze vers! naar Spaans

recept geserveerd met citroen,
zeezout en aioli

Mixplank de peelpoort  16,50 
Combinatie van onze borrelkaart

Mandje brood  5,00
Dik brabantsbrood met smeersels

Ambachtelijke bitterballen  7,00 
8 stuks - met mosterd / mayonaise

Nacho's  6,95
Keuze uit cheesy, hot of veggy

Vlammetjes hot!  6,25
8 stuks - met zoetzure chilisaus



Soepjes

Salades

Lunchgerechten

Kroketten

Kipreepjes met brabantsbrood  9,25
Op de plaat krokant gebakken kipfiletreepjes - 
satesaus - brabantsbrood - homemade atjar - 

gebakken uitjes - frisse salade
*optioneel schaaltje verse friet 2,75

Geitenkaassalade  8,95
Frisse salade met jonge geitenkaas, walnoten, 
huisgemaakte croutons en een honingdressing

Twee groentekroketten  7,25
Geserveerd met ambachtelijk brood, boter

Burgers & Bites

Boerentosti's

Tomatensoep  5,95
Verse gemaakte tomatensoep op basis van 

pomodori tomaat, 
geserveerd met landbrood en boter. 

Noordzeesoep  7,95
Soep gevuld met het beste uit onze Noordzee, 

compleet met toast alioli

Soep van de dag  €5,25
Wisselende soep op basis van de seizoenen

Oudhollandse uitsmijter  7,25
met ham en kaas uit ons brabantseland 

't Turfke lunch  12,50
Tomatensoep - versgebakken eitje - ambachtelijke

rundvleeskroket - brabantsbrood - 
mosterd / mayonaise - frisse salade -

Al onze salades worden geserveerd met landbrood en boter.

Scampisalade  11,75
Frisse salade met lauw warme scampi's,

huisgemaakte knoflook croutons, 
zongedroogde tomaatjes en pesto mayonaise.

Al onze soepen worden vers bereid in eigen keuken!

Twee rundvleeskroketten  7,25
Geserveerd met ambachtelijk brood,

 boter en mosterd

Twee garnalenkroketten 8,95
Geserveerd met ambachtelijk brood en

huisgemaakte remouladesaus

Kibbeling   5,50
Een van onze specialiteiten! dagvers van

kabeljauwfilet, met onze eigen viskruiden en
huisgemaakte remouladesaus.*optioneel

schaalte verse friet €2,75

Smokey BBQ  7,75
Blackpepperbun, Sla , Tomaat, SmokeyBBQsaus,

Uienringen en crispy bacon

Classic Cheese  7,25
Blackpepperbun, Cheddarchees, Sla, Tomaat,

 Augurk, Uienringen, burger relisch saus 

SateBurger  7,25
Blackpepperbun, Satésaus, Gefrituurde uitjes, 

Tomaat, Komkommer, Homemade Atjar

 
Bij al onze burgers kunt u optioneel een 

schaaltje verse friet bestellen.   2,75

Ham & Kaas  €4,95
Extra dikke boterhammen belegd met 

slagersham en streekkaas

Hawaii  €5,20
Extra dikke boterhammen belegd met 
slagersham en streekkaas en ananas.

Geitenkaas €5,95
Extra dikke boterhammen belegd met 

geitenkaas en pesto.

Boterhammen
Keuze uit Wit of Bruin brood.

Dik belegde boterham gezond  6,75
Jong belegen streekkaas, slagersham, 

komkommer, roma tomaat en een eitje.

Dik belegde boterham met kaas 5,50
Jong belegen streekkaas met piccalillymayonaise 

uit eigen keuken

Dik belegde boterham met kempenham  5,75
Jong belegen streekkaas, slagersham, komkommer, 

roma tomaat en een eitje.

Dik belegde boterham met zalm scampi  6,95
Noorse gerookte zalm en 

onze eigen knoflook scampisalade


