
 

 

THUIS uit ETEN?  
bestel via restaurants en eetgelegenheden in Deurne 

Steun de lokale ondernemer en bestel je favoriete gerechten bij Deurnese eetgelegenheden 
 
Bestel telefonisch of check de website. Wijzigingen voorbehouden! 
 
In Deurne 

• Daily Deurne: https://www.dailydeurne.nl/  afhalen en bezorgen 

• De Eeterij, voor lunch en diner: afhalen mogelijk http://m.lekkeretenindeurne.nl/   

• Italiaans Restaurant Senza Pari: http://www.senzapari.nl/ afhalen en bezorgen 

• Restaurant Clouds: afhalen en bezorgen mogelijk https://www.restaurantclouds.nl/  

• Restaurant Herberghe in de Heerlyckheid; thuis heerlyck genieten: 
https://www.indeheerlyckheid.nl/  traiteur, afhalen en bezorgen 

• Gastvrij & Zo (in Cultuurcentrum) Dagelijks wisselend afhaalmenu, 1 dag tevoren aanmelden 
voor afhalen. https://www.oro.nl/gastvrij-zo/  

• Koffie to go van Cultuurcentrum ism ORO Koffie, thee en koekjes altijd af te halen, zie: 
https://www.ccdeurne.nl/afhaalservice  

• Grieks Restaurant Rhodos: https://www.rhodos-deurne.nl/ afhalen mogelijk 

• D’n Borrel: https://www.facebook.com/dnborrel laat een heerlijk MEGAMENU bezorgen 

• Kreta Mediterraans Restaurant: https://www.kreta-deurne.nl/onze-kaart afhalen en 
bezorgen 

• Toon Kortooms Park Deurne, voor een verzorgd diner op locatie: 
http://www.toonkortoomspark.nl/artikel/verzorgd-diner-op-locatie-tijdens-coronacrisis  
afhalen mogelijk, ook voor Peelreusproeverij thuis en borrelplanken. 

• Het Dinghuis; lunch- en dinergerechten, online wijn- en bierproeverijen, barbecuepakketten: 
https://www.dinghuis.nl/ afhalen en bezorgen 

• De Snackbar Lunch & Dinner: https://www.desnackbardeurne.nl/ afhalen mogelijk 

• Bufkes Deurne: https://bufkes.nl/nieuws/nieuws/maatregelen_coronavirus.html  afhalen 
mogelijk 

• Steakhouse-Grillroom-Pizzeria Sphinx: https://www.sphinxdeurne-online.nl/#/webshop 
afhalen mogelijk 

• Krata Thai: https://www.kratathai.nl/  afhalen mogelijk 

• Hema Deurne: https://www.hema.nl/eten-drinken afhalen mogelijk 

• Natuurpoort De Peel: lunch, brunch en barbecue-pakketten. En wo t/m zo koffie, soep en 
broodje warm vlees om mee te nemen of buiten op te eten. Toiletten en P zijn open. 
https://www.natuurpoortdepeel.nl/Afhaal  

• De Reizende Man: verrassend menu met heerlijk gerechten om af te halen, ook bezorgen: 
https://www.dereizendeman.nl/Afhalen-en-bezorgen  

• Op hete kolen: ‘voor ieder wat grills’ bestel online en haal af via de Walk Through: 
https://ophetekolen.bestel-online.app/  

• Bij Eetcafé De Potdeksel kun je koffie en Take Away lunch of diner bestellen, per telefoon 
0493-313260, afhalen mogelijk 

• Beekman en Beekman afhalen en bezorgen, bestel via https://beekmanbeekman.bestel-
online.app/  

• Bijzonder Brabants: www.bijzonderbrabants.nl Nu zelf thuis koken met een heerlijk afhaal 
groentepakket van Boer Henk. 
 

 In Helenaveen 

• Hotel Eetcafé In d’Ouwe Peel; Take Away; afhalen warm en koud, afhalen koud, ook 
heerlijke wildgerechten https://www.facebook.com/indouwepeel/  

• Cafetaria & Eethuis ’t Veen, afhalen mogelijk: https://www.cafetariatveen.nl/ 
In Liessel 
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• Brasserie De Hoofdzaak: afhaalmenu’s op vr, za en zo, kijk voor het aanbod op: 
https://m.facebook.com/pg/BrasseriedeHoofdzaak/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0 
Bestellen via info@brasseriedehoofdzaak.nl of tel. 06-18733085. 

In Neerkant 

• Cafetaria Eethuis ‘Kom us an’:077-4661671 tel. bestellen 

• Dorpscafé Neerkant; bierpakketten: https://www.facebook.com/dorpscafe/ 
In Vlierden 

• Cafe Hotel Thijssen; voor lunch en/of diner: https://www.vlierden.com/nieuws/  
        Afhalen mogelijk. 
In Griendtsveen 

• Herberg De Morgenstond: afhalen en bezorgen: 
https://www.herbergdemorgenstond.nl/artikel/Afhalen-Bezorgen  
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