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Hole 19

Maasduinenweg 1, 5977 NP, Evertsoord
www.depeelsegolf.nl

Maaltijdsalades

Voor bij de borrel 

Tonijnsalade
met kappertjes, tomaat, ei en remouladesaus

€15,95

Lauwwarme Geitenkaassalade
omwikkeld met spek - met noten, appel, rozijnen en 

  een honingdressing
€14,95 

Lauwwarme boerensalade
met kip, spekjes, paprika en champignons

€15,95 

Lauwwarme kipsalade
pittig gekruid met een Oosterse saus

�15,95 

Lauwwarme Biefsalade
met biefstukreepjes- cashewnoten in een oosterse saus

� 16,95

Bourgondische bitterballen (8 stuks)
€6,25

Luxe bittergarnituur (12 stuks)
€6,95

Mini frikadellen met mayonaise (8 stuks)
€4,50

Mini frikadellen speciaal ( 8stuks)
€4,75

Vlammetjes met chilisaus
€6,25

Worstenbroodje met mosterd
€2,75

Portie frites met mayonaise
€3,00

  

Iets te vieren?
Ook daarvoor kunt u bij ons terrecht!

We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden
Tel. nr: 077- 4678032



Lunchgerechten (tot 17.00)

Verse soep van de dag
klein - €4,25
groot - €4,85

Tosti
Ham/kaas - €4,25

Hawaï - €4,50
brie,honing en walnoten €5,95

Panini
Mozzarella, tomaat en groene pesto - €6,50

Clubsandwich
Tonijn en gerookte zalm - €8,75

Sandwich water en weiland
Voor de helft carpaccio met pestodressing en

de andere helft gerookte zalm met dille dressing 
€ 9,25

Hollandse uitsmijter - € 6,95
keuze uit ham/kaas of spek/kaas

of zalm en kaas € 8,50

Stokbroodje ‘Hole in one’ - €7,75
met gekruid gehakt, kaas, tomaat, omwikkeld met spek

Twee bourgondische vleeskroketten op brood - €7,25
Twee bourgondische vleeskroketten met friet  - €8,25

Peelse runderhamburger (uit eigen stal) - €9,25
met gemengde salade en frites

Ook na 17.00 uur te bestellen

Vers afgebakken harde broodjes
Keuze uit bruin of wit

Ham en/of kaas - €2,50
Gezond - €6,25

Tonijnsalade - €7,25
Gerookte zalm - €7,95

Met kappertjes, rode ui en ei
Pullet chicken - €7,95

Langzaam gegaard en gegrild kippenvlees
met smokey barbecue saus

Diner

Voorgerechten
Verse soep van de dag

klein - €4,25
groot - €4,85

Rundercarpaccio
met truffelcrème en Parmezaanse kaas

€10,50

Palet van gerookte zalm en tonijnsalade
€11,50

Warm gerookt zalmmootje
- op een bedje van sla en ravigottesaus

€11,25

Mandje stokbrood met kruidenboter
€4,50

Hoofdgerechten
Vlees

Schnitzel
malse kalfsfilet met saus naar keuze*

€17,50

Saté van kipfilet
met atjar en kroepoek

€14,95

Spareribs van het huis
met diverse sausjes

€18,95

Tournedos (uit eigen stal)
met saus naar keuze*

€25,95

Peels stoofpotje
lekker gekruid rundvlees in bruin bier gegaard

€16,50

Coq au vin
Een frans kipstoofpotje met spekjes en ui 

in een rode wijnsaus 
€14,95

* keuze uit champignonsaus, pepersaus of rode wijnsaus

Vis

Zeebaarsfilet
Op de huid gebakken met een zachte kreeftensaus

€17,50

Sliptongetjes
in roomboter gebakken

€21,50

Kabeljauwfilet
met Hollandaisesaus

€17,50

Wisselende dagschotel

Een wisselend gerecht met garnituur van de dag
- vraag er naar bij ons personeel!

€12,50

Desserts

Ijs met warme kersen - €6,95
Dame Blanche - €5,25

Appeltaart met slagroom (warm of koud) - €4,95
Walnoot ijs met stukjes walnoot honing en slagroom - € 6,50

Tiramisu ijs met mascarpone, cacao en koffie - €8,50
Heerlijke Belgisch wafeltje € 6,25

met kersen slagroom en een bolletje vanille ijs


