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1. Het Boerenhuis
Bruggenseweg 10 DEURNE - Tel.0493-782285
info@hetboerenhuis.nl - www.hetboerenhuis.nl

Een heerlijke Bourgondische kroket  
voor een echte Bourgondiër.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zat. van 12.00-17.00 uur.

3. Perron Deurne 
Vlierdenseweg 5 DEURNE - Tel. 06-51761037
info@perrondeurne.nl - www.perrondeurne.nl

Iedereen is van harte welkom in het bruin café, serre of lekker 
in het zonnetje op het terras.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 12.00-16.00 uur.

Peuzelke: 
Boterham met een Bourgondische kroket 

Vegetarisch: Boterham met een kaassoufflé

17-19
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2. Brasserie De Hoofdzaak
Hoofdstraat 99 LIESSEL - Tel.0493-843235
info@dehoofdzaakliessel.nl - www.dehoofdzaakliessel.nl

Bourgondisch genieten in een informele sfeer. 
Patrick & Heidi en medewerkers heten je van harte welkom!

Bon is in te leveren op:
Do. t/m ma. 12.00-16.00 uur.

Peuzelke: 
Wrap met Roomkaas en Kip43-71

DEURNEDEURNE

Peuzelke:
Kleine soep naar keuze  

met brood en kruidenboter



4. Hema Deurne 
Wolfsberg 15 DEURNE - Tel.0493-351019
Fm-218@hema.nl - www.hema.nl

Kom gezellig genieten in onze ‘HEMA Keuken’! 

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m vr. van 10.00 - 17.00 uur.
Zat. van 09.00 - 17.00 uur. 

6. De Snackbar lunch and dinner 
Helmondseweg 65 DEURNE - Tel. 0493-399024
info@desnackbardeurne.nl - www.desnackbardeurne.nl

“Een Frietzaak, maar dan net even anders!” aldus eigenaar 
Kenny van den Berkmortel. Bij De Snackbar lunch and dinner 
kun je op ieder moment van de dag terecht voor diverse ver-
rassende concepten!

Bon is in te leveren:
Ma. t/m zon. 11.30-20.00 uur.

Peuzelke:
Tosti naar keuze

5. ORO- Het Rijtven - Café de Honingpot 
Den Dreef 17 (voorheen Helmondseweg 144) DEURNE 
Tel. 0493-329400 - wdgroot@oro.nl - www.oro.nl

Hier wonen mensen met een beperking. Er wordt gezorgd dat 
men zich er veilig en gelukkig voelt. Wij heten u welkom in café 
de Honingpot. Geniet en beleef het Rijtven!
Bon is in te leveren op:
Ma. en zat. van 13.30-16.30 uur.
Di. van 10.00-16.30 en 19.00-20.30 uur.
Wo, do, vr. en zon. van 10.00-16.30 uur.

Peuzelke:
Appelgebak met vanille-ijs en slagroom  

met een topping van amandel

17-58

17

17-58

Peuzelke:
BOEREN FRITES (vegetarisch zonder crispy bacon)



7. Pluk en Theetuin in de 7e Hemel 
Belgenhoek 7 GRASHOEK - Tel. 06-14270456
info@inde7ehemel.com - www.inde7ehemel.com

Heerlijk (deels overdekt) buitenterras te midden van een fruit-
boomgaard, lekker in de natuur tot rust komen, met de mogelijk-
heid tot het zelf plukken van fruit of bloemen.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 10.00-16.30 uur (15 mei t/m 30 september).

9. Roompot Park De Peel 
Biesdeel 4 VLIERDEN - Tel. 0493-312221
receptie.peel@roompot.nl - www.roompotparkdepeel.nl

Maak kennis met onze keuken. Geniet van een klein broodje 
van onze lunchkaart, keuze uit diverse opties.

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m zon. 11.00-16.00 uur.

Peuzelke:
Keuze uit de dagsoep, een tosti of een stuk huisgemaakte 

vlaai (gebak ook glutenvrij mogelijk)

50-80

9-29

8. Senza Pari 
Markt 6 DEURNE - Tel. 0493-313416
info@senzapari.nl - www.senzapari.nl

Laat u verrassen door de menukaart met huisgemaakte 
authentieke pasta’s en pizza’s en diverse Italiaanse gerechten 
die deels bestaan uit seizoensgebonden producten. In de 
zomer hebben wij een ruim terras aan de Markt in het hart 
van Deurne centrum.

Bon is in te leveren op:
Di. t/m zon. van 11.00-16.00 uur m.u.v. feestdagen.

Peuzelke:
Mini carpaccio, truffel créme, mini kroketje, crostini met 

tomaatjes (in overleg vega, vegan, glutenvrij en lactose vrij 
mogelijk)

Peuzelke:
Een klein broodje met carpaccio, zalm of pulled chicken 

17



10. De Brasserie Ysselsteyn 
Timmermannsweg 75 YSSELSTEYN - Tel. 0478-700507
info@brasseriedepaardekop.nl - www.brasseriedepaardekop.nl

Onze brasserie is gevestigd op een van de meest bijzondere 
plekjes van de regio, de Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn. 
Heerlijk vertoeven in alle rust, midden in de natuur. Ons team 
staat 7 dagen per week voor u klaar.

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m zon. van 11.00-16.00 uur.

12. Brasserie Het Keelven
Kuilvenweg 4 SOMEREN - Tel. 0493-491537
info@hetkeelven.nl - www.hetkeelven.nl

Voor een unieke ervaring, avontuurlijk, heerlijk of juist ont-
spannend? Het Keelven is er voor iedereen!

Bon is in te leveren op:
Di. t/m zon. van 11.00 - 16.00 uur m.u.v. 2 april en feestdagen. 

Peuzelke:
Een kop huisgemaakte soep naar keuze

11. BOOM events Outdoor
Provincialeweg 5 SOMEREN - Tel. 06-50513188
info@boomevents.nl - www.boomevents.nl

Geniet op ons gezellige plekje in Someren, aan de rand van de 
Strabrechtse Heide. Ons Outdoor terras is een waar pareltje 
in de Peel!

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zat. van 11.00 - 16.00 uur.

Peuzelke:
Overheerlijke verse wafel met poedersuiker en slagroom 

Peuzelke:
Mini broodje gezond met klein soepje
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SOMERENSOMEREN



WELCOME

13. Restaurant “In de Vennen”
Philipsbosweg 7 LIEROP - Tel. 0492-331235
info@somerensevennen.nl - www.somerensevennen.nl

Geniet van het lekkere Peuzeltje in de groene oase.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 12.00-17.00 uur.

15. Hotel-Restaurant Keizersberg
Zeelandsedijk 45 ELSENDORP - Tel. 0492-351610
info@restaurantkeizersberg.nl - www.restaurantkeizersberg.nl

Hotel-Restaurant Keizersberg, (H)eerlijk eten en drinken!

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 11.00-22.00 uur.

Peuzelke:
Ragout op toast

Vegetarisch: Champignonragout op toast

14. Restaurant Heidehof
Kerkendijk 126 SOMEREN-HEIDE - Tel. 0493-491564
info@heidehof-someren.nl - www.heidehof-someren.nl

Geniet met verse soep van Heidehof!

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. 11.30-16.30 uur.

Peuzelke:
Soepje (vega soepje) 

Peuzelke:
Wafel met ijs, aardbei en slagroom

66-86
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80-95
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16. Restaurant Grotel’s Genieten 
Grotels 5 BAKEL - Tel: 0492-463888
info@grotelsgenieten.nl - www.grotelsgenieten.nl

Kom genieten van een heerlijk stukje appelgebak. Grotel’s Genie-
ten is een ideale start- of pauzeplaats voor uw fiets- of wandel-
tocht. Neem plaats op ons schitterende terras en geniet!

Bon is in te leveren op:
Ma., zat. en zon. van 10.00-21.00 uur.
Di., wo. en vr. van 11.00-21.00 uur.

18. Hotel Restaurant Nederheide
Kaak 11 MILHEEZE - Tel. 0492-820080
info@nederheide.nl - www.nederheide.nl

Heerlijk ontspannen midden in de natuur met uitzicht op ons 
strandbad. Hier kom je tot rust tijdens een fietstocht of na je 
wandeling op de Stippelberg.

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m vr. van 12.00-17.00 uur.

Peuzelke:
Appeltaart met slagroom

17. Foodies & Zo
O.L. Vrouwestraat 33 HANDEL - Tel. 0492-321655
info@foodiesenzo.nl - www.foodiesenzo.nl

Lekker eten en drinken doe je bij Foodies & Zo! In ons knusse 
restaurant, of met lekker weer in onze prachtige binnentuin. 
Kom langs en geniet.. met volle teugen.

Bon is in te leveren op:
Di. t/m zon. van 12.00 - 17.00 uur.

Peuzelke:
Huisgemaakte soep met breekbrood & Foodiesdip

(ook vegetarisch mogelijk)

Peuzelke:
Mini slider met pulled pork

Vegetarisch: Mini broodje brie

52
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19. Brasserie Kop of Munt
Kerkstraat 21 GEMERT - Tel. 0492-347371
reserveren@brasseriekopofmunt.nl - www.brasseriekopofmunt.nl

Kom gezellig tafelen in hartje Gemert!

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m zon. van 10.30-11.30 en van 14.00-16.00 uur.

21. Café Gij&Ik
Ridderplein 35 GEMERT - Tel. 0492-730123
info@gijenik.nl - www.gijenik.nl

Bij Gij&ik komt jong en oud om te genieten, ontmoeten, proe-
ven en proosten. Meer dan 200 bieren, diverse koffiespeciali-
teiten, lunch, borrelhappen en wekelijks live muziek. Gezellig 
samen, Gij&ik!

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. vanaf 11.00 uur.
In juli en augustus ook op ma. en di. vanaf 11.00 uur.

Peuzelke:
Soepje naar keuze met minibroodje en kruidenboter

(ook vegetarisch mogelijk)

20. Gastrobar Buskens 
Ridderplein 37 GEMERT - Tel: 0492-792776 
info@buskens.nl - www.buskens.nl

Zeven dagen per week geniet je van cocktails, wijnen en nog 
veel meer. De lekkerste gerechten in onze gastrobar worden 
in de vorm van een tussengerecht geserveerd. Lekker om te 
delen of lekker voor jezelf alleen.

Bon is in te leveren:
Dagelijk vanaf 12.00 uur.

Peuzelke:
Nacho’s met knoflook-crème fraîche,  

tomatensalsa en cheddar

Peuzelke:
Appelgebak met slagroom17-58

17-58

HELMONDHELMOND

30-31



22. Buitenuit
Neerstraat 2A BAKEL - Tel. 06-22863295
info@buitenuitbakel.nl - www.buitenuitbakel.nl

Geniet van ouderwetse gastvrijheid in de groene omgeving van 
Buitenuit in Bakel. Een heerlijke plek om even uit te rusten van 
een fiets- of wandeltocht. 

Bon is in te leveren op:
Zon., ma. en wo. van 10.00-16.30 uur.

24. Lunchroom De Keyser 
Torenstraat 17 HELMOND - Tel. 0492-590609
Lunchroomdekeyser@swzzorg.nl - www.lunchroomdekeyser.nl

Lunchroom De Keyser is naast een sfeervolle lunchroom een 
leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Voor een heerlijke en maatschappelijk verantwoorde 
lunch moet u bij De Keyser zijn!

Bon in te leveren op:
Wo, do. en zat. van 10.30 - 15.30 uur.

Peuzelke:
Bordje met twee scones met jam-room  

en een sandwich kip (ook vegetarisch mogelijk)

23. PUUUR Eten & Drinken
Ridderplein 45 GEMERT - Tel. 0492-830465
info@puuurgemert.nl - www.puuurgemert.nl

Huisgemaakt mascarpone taartje heerlijk voor bij een kop kof-
fie, thee of cappuccino.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zat. van 11.00-16:00 uur.
Zon. van 10.00-16:00 uur.
Niet in te leveren tijdens evenementen.

Peuzelke:
Huisgemaakt Mascarpone Vruchtengebakje 

(het is mogelijk dat er bij drukte een ander soort  
gebak geserveerd wordt)

Peuzelke:
Keuze uit één van onze peuzelbroodjes 

 voorzien van een verse garnering
5-79

55-56
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25. Dolce & Gusto Ristorante 
Dorpsstraat 17 HELMOND - Tel. 0492-540733
info@dolceengusto.nl - www.dolceengusto.nl

Beleef en proef onze Italiaanse en Mediterraanse ambachte-
lijke gerechten. Tegen meerprijs focaccia van €2,50.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 12.00-16.00 uur, m.u.v. feestdagen.
Vakantiesluiting van 26 juli tot 24 augustus en op 21 mei

27. Cafetaria Vissers 
Peeleik 2 HELMOND - Tel. 0492-510986
info@zaalvissers.nl - www.zaalvissers.nl

Cafetaria Vissers is meer dan een cafetaria. Wij verzorgen ook 
lunches of maaltijden op het werk en beschikken over ruim 60 
zitplaatsen. Bij ons heeft u keuze uit een zeer uitgebreid as-
sortiment, van vers schepijs/softijs tot een lekker vers belegd 
broodje of heerlijk menu.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 12.00-20.00 uur  
m.u.v. 1e pinksterdag 28 mei 2023.

Peuzelke:
Carpaccio salade

Vegetarisch: Verdura salade

26. Lunchcafé Kop of Munt 
Elzaspasage 3 HELMOND - Tel. 0492-527112
info@lunchcafekopofmunt.nl - www.lunchcafekopofmunt.nl

Neem plaats op ons ruime terras aan het groene park midden 
in de stad. En geniet van een heerlijk soepje. 

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m vr. van 10.00-16.30.
Zat. van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur.
Koopzondagen (laatste zondag vd maand) van 12.00-17.00 uur.

Peuzelke:
Soepje naar keuze met mini-broodje en kruidenboter

Vegetarisch soepje mogelijk

Peuzelke:
Broodje met vleeskroket of frikandel met mayo of mosterd

72-78

72-78
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28. Brasserie Welkom Thuis
Markt 24 HELMOND - 0492-775944
info@welkomthuis.nl - www.welkomthuishelmond.nl

Dagvers gebak, keuze van de chef. Bij aankoop van een kopje 
koffie of thee.

Bon is in te leveren op:
Di. t/m zat. 9.30-17.00 uur.
Do, vr. en zat. ook van 17.00-20.00 uur. 

30. Brownies & downieS Asten 
Koningsplein 6 ASTEN - Tel. 0493-724900
asten@browniesanddownies.nl 
www.browniesanddowniesasten.nl

Genieten van een lekker kopje koffie met een brownie geser-
veerd door een van onze kanjers!

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m zat. van 9:30 - 16:30 uur.

Peuzelke:
Een gebakje, keuze van de chef

(allergieën en voorkeuren kunnen worden aangegeven)

29. Gemeenschapshuis ‘t Kwartier 
Kerkstraat 10 ASTEN 
bedrijfsleider@gemeenschapshuisasten.nl 
www.gemeenschapshuisasten.nl

De thuishaven voor iedereen die Asten  
een warm hart toe draagt!

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 10.00-17.00 uur.

Peuzelke:
Tosti XL ham/kaas of vega

Peuzelke:
Huisgemaakte Brownie met slagroom

(ook glutenvrij mogelijk)

4-79
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ASTENASTEN



31. Buitengewoon Lekker De Pelen 
Moostdijk 15 OSPELDIJK - Tel. 06-82897823
info@buitengewoonlekkerdepelen.nl 
www.buitengewoonlekkerdepelen.nl

De Peelkiosk is uw horecapunt gelegen in het Buitencentrum De 
Pelen, ingang van het Nationaal Park De Groote Peel.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 10.00-17.00 uur. 

33. INNESTO 
RISTORANTE | WEDDINGS & EVENTS
Reeweg 6 ASTEN - Tel. 0493-692406
info@innesto.nl - www.innesto.nl

Betreed de Italiaanse wereld van heerlijke dranken, bijzonder lekker 
eten, een waanzinnig interieur en een ruim groen gelegen terras. Pure 
smaken met Italiaanse flair. Eerlijk, Bourgondisch & Smaakvol!
Peuzelke wordt geserveerd als voorgerecht. Uitbreiding tot hoofdge-
recht voor €6,50.

Bon is in te leveren op:
Wo, do en zon. van 16.00-17.30 uur. O.b.v. beschikbaarheid, reserve-
ren niet mogelijk! Heeft u gereserveerd? Dan kan er geen peelpeuzel 
ingeleverd worden.

Peuzelke:
Limburgse vlaai of ander gebak naar keuze óf

Bittergarnituur met Limburgse mosterd  
(ook vegan verkrijgbaar)

32. De Grutter 
Prins Bernhardstraat 34 ASTEN - Tel. 0493-846515
info@degrutter-asten.nl - www.degrutter-asten.nl

Gewoon net zoals thuis, maar dan gezellig bij ons.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 12.00-16.00 uur.

Peuzelke:
Een klein kopje dagsoep met brood met smeersel

Tevens een vegetarische, gluten- of lactosevrije soep  
verkrijgbaar

Peuzelke:
Spaghetti all’arrabbiata | Pasta | pikante tomaat |  

knoflook | pecorino | olijven

23-42
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34. Jan van Hoek
Markt 12 ASTEN - Tel. 0493-692123
info@janvanhoekasten.nl - www.janvanhoekasten.nl 

Kom bij ons heerlijk genieten op ons terras of in onze mooie 
zaak. Met uitzicht over de markt is er altijd wat te beleven bij  
Jan van Hoek!

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 11.00-17.00 uur. 

36. Brasserie ‘t Turfke
Gezandebaan 29a ASTEN-HEUSDEN - Tel. 0493-560520
info@brasseriehetturfke.nl - www.brasseriehetturfke.nl

Kom genieten van een heerlijke lunch, borrel of diner in onze 
sfeervolle brasserie of op ons zonovergoten terras. Kom ook 
eens een rondje maken op onze 18 holes midgetgolfbaan!

Bon is in te leveren op:
9 april t/m 3 september do. t/m zon. van 11.00-20.00 uur.

Peuzelke:
Desembrood met bourgondische kroket

Vegetarisch: met vega kroket

35. Ons Jantje 
Kluisstraat 1 OMMEL - Tel. 0493-383005 / 06-10366897
info@onsjantje.nl - www.onsjantje.nl

Eet, drink, lacht, leef …. geniet!

Bon is in te leveren op:
Zie website voor openingstijden.  
Op zondag is peuzelen niet mogelijk.

Peuzelke:
Broodje warme beenham met honing-mosterdsaus

Peuzelke:
Kleine Tomatensoep of Kleine Soep van de dag 70-88

23-82
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37. Museum Klok & Peel 
Ostaderstraat 23 ASTEN - Tel. 0493-691865
info@museumklokenpeel.nl - www.museumklokenpeel.nl

Pauzeer bij het Leukste uitje van Noord-Brabant.

Bon is in te leveren op:
Tijdens de reguliere openingstijden  
(zie www.museumklokenpeel.nl).

39. De Dorpstuin
Parklaan 2 BEEK EN DONK - Tel. 06-10883944
info@dedorpstuin.nl - www.dedorpstuin.nl

In onze gezellige dorpstuin is altijd iets te doen, van spelende 
kinderen in de zandbak, borrelende vrienden tot een familie 
die een groepsactiviteit doet. Een heerlijke plek midden in het 
centrum én in de natuur voor een lekker kopje koffie of een 
mooi glas bier! .

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 10.00 - 18.00 uur. 
In alle schoolvakanties dagelijks van 10.00 - 18.00 uur.

Peuzelke:
Een luxe Panini

38. Pannenkoekenhuis Pluk
Koppelstraat 35 BEEK EN DONK - Tel. 0492-461181
info@pannenkoekenhuispluk.nl 
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Gewoon … de allerlekkerste pannenkoeken!

Bon is in te leveren op:
Zat. en zon. van 12.00 - 15.00 uur. 

Peuzelke:
Pannenkoek met appelstroop óf pannenkoek naturel

Peuzelke:
Een heerlijk stuk appeltaart met slagroom óf een mini borrel-

plankje met kaas, olijf en worst (vegetarisch mogelijk)
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41. Dagcafe AanDagtig
Oranjeplein 1c MARIAHOUT - Tel. 06-43950240
hallo@aandagtig.nl - www.aandagtig.nl

Bij Dagcafe AanDagtig kunt u terecht voor een heerlijke kop 
koffie of thee met gebak, soep of lunch gemaakt door bijzondere 
mensen.
Bon is in te leveren op:
Di, wo. en do. van 9.30-16.30 uur

40. Bavaria Brouwerijcafé
Heuvel 5 LIESHOUT - Tel. 0499-425585
info@bavariabrouwerijcafe.nl - www.bavariabrouwerijcafe.nl

Ervaar de échte Brabantse gastvrijheid met een eigentijdse 
sfeer. Bij ons kun je langskomen voor een heerlijke lunch, diner 
en/of borrel. Ook voor een activiteit ben je bij ons aan het juiste 
adres. Zo organiseren wij (bier)spellen, workshops, proeverijen 
én de Bavaria Brouwerijtour.
Bon is in te leveren op:
Ma. t/m zon. vanaf 12.00 uur.

Peuzelke: 
Gebak naar aanbod eventueel met slagroom

Peuzelke: 
Mini pasteitje met kippenragout  
(vegetarische optie is mogelijk).
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Ook in de herfst en winter op pad?Ook in de herfst en winter op pad?

Ga PeelSneukelen!
Meer info op Meer info op www.peelsneukelen.nlwww.peelsneukelen.nl
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