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1. De Cacaofabriek
Cacaokade 1 HELMOND  -  Tel. 0492-200028 
eten@cacaofabriek.nl  -  www.cacaofabriek.nl

Genieten 7 dagen per week van een heerlijk lunch, diner of borrel  
voor óf na de film/concert. Of in de weekenden een ontbijt.  
Binnen in de sfeervolle brasserie óf op het grote terras.

Bon is in te leveren op:
Ma t/m zon. 11.30-22.00 uur.

3. Echt Lekker
Dorpsstraat 47a HELMOND  –  Tel. 0492-590136
info@echt-lekker.com  –  www.echt-lekker.com

Kom heerlijk genieten in ons restaurant. 

Bon is in te leveren op:
Ma t/m zat. van 14.30-17.00 uur.

2. Beer & Sports Bar De Bascule
Havenweg 14 HELMOND  -  0492-200020
info@gjdbv.nl  -  www.facebook.com/cafebardebascule

Met ruim 24 soorten speciaalbier op de tap en ruim 100 op de fles,  
een groot terras en altijd alle sporten op groot scherm is de Bascule the place to be.

Bon is in te leveren op:
Ma t/m do 18.00-24.00 uur, vr 15.00-02.00 uur, 
zat. 15.00-03.00 uur en zon. 14.00-23.00 uur.

4. Schevelingen
Aarle-Rixtelseweg 107  HELMOND – Tel. 0492-792444
info@schevelingen.nl – www.schevelingen.nl 

De Schevelingen, een Tapperij Restaurant gevestigd in een monumentaal pand,  
landelijk gelegen en met uitzicht op de Helmondse golfbaan.

Bon in te leveren op:
Ma t/m zat. 15.00-18.00 uur. Zon. van 12.00-17.00 uur. 
Op basis van beschikbaarheid, vooraf reserveren niet mogelijk.

Heerlijk worstenbroodje met kleine salade uit eigen keuken

Kaas- en worstplankje 
Vegetarisch: olijven en kaas met mosterd

Koffiekopje Kokos-Currysoep met spicy kroepoek en cajun mayo

Huis-gemarineerde en zacht gegaarde spareribs
Vegetarisch: Gefrituurde brie met roquette salade
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5. Eetcafé D’n Brouwer
Dorpsstraat 39 HELMOND (Stiphout)  –  Tel: 06-25177448
e.vandeursen@chello.nl  -  www.cafednbrouwer.nl

Heerlijk genieten op ons zonnig terras. 

Bon is in te leveren op:
Do t/m di van 12.00-18.00 uur.

7. 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 arbeidsmarkt. Voor een heerlijk en maatschappelijk verantwoorde lunch 
moet u bij De Keyser zijn!

Bon in te leveren op:
Di t/m do en zat. van 10.30-15.30 uur.

6. Dolce & Gusto Ristorante
Dorpsstraat 17  STIPHOUT  -  Tel. 0492-540733
info@dolceengusto.nl  –  www.dolceengusto.nl

Beleef en proef onze Italiaanse en Mediterrane ambachtelijke gerechten.

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

8. Zalen - Cafetaria Vissers 
Peeleik 2 HELMOND  –  Tel. 0492-510986
info@zaalvissers.nl  –  www.zaalvissers.nl

Zalen Cafetaria Vissers is het ideale rustpunt. Midden in  
de oude dorpskern van Brouwhuis kunt u genieten van een heerlijk patatje  
in een puntzak met een lekkere saus. 

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 11.30-21.00 uur m.u.v. 31 mei 2020 (Boeremèrt Brouwhuis)

HELMOND
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Keuze uit een van onze sneukelbroodjes bijv. broodje oude kaas met pesto, 
broodje roomkaas met tomaat, broodje Filet American, broodje ham-kaas  

en panini ham-kaas. Allen geserveerd met heerlijke verse garnering

Carpaccio
Vegetarisch: Insalata verdura  

Keuze uit onze dagsoep of onze Wrap ut Brouwerku

Puntzak friet met saus naar keuze (excl. stoofvlees)
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HELMOND9. De Thuishaven
Havenweg 4a/b HELMOND  –  Tel. 0492-520188
info@dethuishavenhelmond.nl  –  www.dethuishavenhelmond.nl 

Gezellig Grand-café op de mooiste locatie van Helmond.

Bon is in te leveren op:
Dit t/m zat. van 11.00-17.00 uur en na 21.00 uur.
Zon. van 12.00-17.00 uur en na 21.00 uur.

10. Heeren van Ghemert
Ridderplein 37 GEMERT  -  Tel. 0492-392008
info@heerenvanghemert.nl  -  www.heerenvanghemert.nl

Geniet na een wandeling of fietstocht op het Ridderplein in Gemert 
van een heerlijke sorbet.

Bon is in te leveren op:
Ma t/m zon. van 10.00-24.00 uur.

12. Restaurant Grotel’s Genieten
Grotel 5 BAKEL – Tel: 0492-463888
info@grotelsgenieten.nl – www.grotelsgenieten.nl
 
Kom heerlijk genieten bij Grotel’s Genieten na een wandeling door de natuur of tijdens 
een fietstocht. Of Geniet van een verrassend goed diner bij Restaurant Grotel’s Genieten.

Bon is in te leveren op:
Zat. t/m ma van 10.00-21.00 uur.
Di t/m vr van 11.00-21.00 uur.
Vanaf 1-10 op donderdag gesloten.
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PEUZELKEPEUZELKE Mini-soepje met mini-broodje naar keuze

Zomerse sorbet

Warme wafel met poedersuiker en slagroom

Appelgebak met slagroom

31

66-67

4-79

31

11. Brasserie Kop of Munt
Kerkstraat 21 GEMERT  -  Tel. 0492-347371 
reserveringen@brasseriekopofmunt.nl  -  www.brasseriekopofmunt.nl

Bourgondisch genieten in hartje Gemert!

Bon is in te leveren op: 
Ma t/m do van 10.30-11.30 en van 14.00-16.00 uur.
Vr t/m zon. van 10.30-11.30 en van 14.00-17.00 uur. 

GEMERT- 
BAKEL
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13. Golfbaan Stippelberg
Hooizak 7 BAKEL -  Tel. 0492-820020
info@golfbaan-stippelberg.com - www.golfbaan-stippelberg.com

Geniet van een weids uitzicht over de prachtige golfbaan en natuurgebied Stippelberg. 
Oplaadpunt voor elektrische fietsen en elektrische auto’s aanwezig.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 12.00-17.00 uur m.u.v. feestdagen. 
Niet op 23 en 24 mei i.v.m. evenement. Bij erg slecht weer 
graag even bellen i.v.m. eventuele sluiting van de keuken.

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

Geniet heerlijk op ons terras of lekker binnen bij de openhaard!

Bon is in te leveren:
Ma t/m vr. van 10.00-16.00 uur.

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

Een heerlijk broodje gegratineerde brie na uw fiets- of wandeltocht  
door de Stippelberg. Routes zijn gratis bij ons verkrijgbaar. 
Graag tot ziens!

Bon is in te leveren op:
Ma t/m zat. van 12.00–16.30 uur.
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PEUZELKEPEUZELKE 2 rundvleeskroketten met 2 sneetjes witbrood en mosterd

Gegratineerde wrap met pittig gehakt

Cocktailtje van gerookte Peelham met frisse meloen en frambozenvinaigrette
Vegetarisch: Cocktailtje van geitenroomkaas met bloemenhoning  

en gemengde nootjes

Broodje gegratineerde Brie

24
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22-55-90
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15. Café ‘t Hart
Onze Lieve Vrouwestraat 50 HANDEL – Tel: 0492-320550
cafeuthart@kpnmail.nl – www.hartvanhandel.nl

Heerlijk uitrusten tijdens of na uw fiets- of wandeltocht door de mooie bossen van Han-
del en/of uw bezoek aan het mooie bedevaartsoord, doet u natuurlijk op ons zonover-
goten terras met uitzicht op de kerk.
Bon is in te leveren: 
Di t/m zat. van 10.00-20.00 uur m.u.v. feestdagen



17. De Gebroeders
Dorpsstraat 14 A  BAKEL  –  Tel. 0492-231093  
info@de-gebroeders.com  -  www.de-gebroeders.com

Wij zijn 2 broers uit Bakel. In maart 2019 hebben wij onze onderneming geopend. 
In ons assortiment hebben we onder andere ijs, patisserieproducten en  
chocoladewerk. Alles uiteraard huisgemaakt!

Bon is in te leveren op:  
Tijdens reguliere openingstijden (zie website).

19. Daily Deurne
Stationsplein 31 DEURNE  -  Tel. 0493-312332
dailydeurne@gmail.com -  www.dailydeurne.nl

7 dagen per week geopend tot 19.00 uur.

Bon is in te leveren op:
Ma t/m vr van 6.30-19.00 uur.
Zat. van 7.30-19.00 uur.
Zon. van 11.00-19.00 uur.

18. ‘t Ridderhof
Ridderplein 19 GEMERT -  Tel. 0492-361558
info@ridderhof-gemert.nl  -  www.ridderhof-gemert.nl

U bent welkom voor lunch, diner of een borrel. 
Heeft u iets groters te vieren dan is onze zaal met balkon misschien wel iets voor u.

Bon is in te leveren op:
Do t/m di vanaf 11.00 uur m.u.v. feestdagen. 
Vakantiesluiting zie website.

20. Dorpscafé Neerkant 
Dorpsstraat 20  NEERKANT  –  Tel. 085-0803726
info@dorpscafeneerkant.nl  -   www.dorpscafeneerkant.nl

Kom gezellig genieten bij ’t Dorpscafé van een heerlijk stukje appeltaart!

Bon is in te leveren:
Zat. vanaf 15.30 uur. Zon. vanaf 11.00 uur.
Niet mogelijk op 4 en 5 juli i.v.m. evenement. Zie website en social media 
kanalen voor eventuele ruimere openingstijden voor het PeelPeuzelen.
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PEUZELKEPEUZELKE Hamburger of tosti naar keuze  
(ook vegetarisch en veganistisch mogelijk)

Luikse wafel met slagroom en warme kersen

IJscoupe

Appeltaart met slagroom

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

Heerlijke gerechten gemaakt van verse producten rechtstreeks van de boerderij.

Bon is in te leveren op: 
Di t/m zat. van 11.00-17.00 uur.

23. Café Zaal Hotel Thijssen eten en drinken   
Pastoriestraat 20  VLIERDEN  -  Tel. 0493-312432
info@vlierden.com  -  www.vlierden.com

Heerlijke dagverse soep voor een lekkere lunch of diner 
in een landelijke omgeving direct aan de knooppuntroute.

Bon is in te leveren op:  
Dagelijks van 11.00-20.00 uur.

22. 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:
Dagelijks van 11.00-12.30 uur en van 14.30-17.00 uur. 

24. Lunch en Tearoom, Bed en Breakfast, De Zoete Zonde
Stationsstraat 34 DEURNE  –  Tel. 0493-843038
dezoetezondedeurne@hotmail.com -  www.dezoetezondedeurne.nl

Heerlijk PeelPeuzelen in ons sfeervolle restaurant!

Bon is in te leveren op:
Wo t/m zat. van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur en 
op de open zondagen van 13.00-16.00 uur.
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PEUZELKEPEUZELKE Kop soep met stokbrood en kruidenboter 
(keuze uit de dagsoepen, ook vegetarisch)

Mini carpaccio / rucola / truffel / risotto balletje / paddenstoel
Of Stukje Tiramisu met slagroom  

Verse tomatensoep (ook vegetarisch soep mogelijk)

Zomersoes met vanille-ijs
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50-80

DEURNE



25. Bufkes Deurne
Wolfsberg 29  DEURNE  -  Tel. 0493-354126
deurne@bufkes.nl – www.bufkes.nl/bufkes_deurne

Speciaal voor de blije kip, big en koe, uniek en alleen met een PeelPeuzel  
verkrijgbaar bij Bufkes Deurne ons BlijeBIGbalbroodje met mosterdsaus &  
ons happy Chickenburgerbroodje met chilisaus, knapperig vers …

Bon is in te leveren op:
Ma t/m do van 10.00-18.00 uur. Vr van 10.00-20.00 uur.
Zat. van 10.00-17.00 uur en koopzondagen van 12.00-17.00 uur.

27. Op Hete Kolen
Stationsstraat 20  DEURNE  
info@ophetekolen.restaurant  -  www.ophetekolen.restaurant

Op Hete Kolen is een stoer & bourgondisch restaurant dat uit de passie voor eten  
is ontstaan uit streekproductenwinkel en slagerij ’t Streeckhuys.  
Hier werken we elke dag met de heerlijkste verse producten van  
eigen boerderij en boeren uit de streek!
Bon is in te leveren op:
Wo t/m zon. van 12.00–17.00 uur. (Geopend vanaf 18 april 2020)

26. Gastvrij & Zo (in Cultuurcentrum Martien van Doorne) 
Martinetplein 1 DEURNE  -  Tel. 0493-383878
info@ccmvd.nl  -  www.ccdeurne.com 

Onze gastvrouwen/heren verwelkomen je graag bij Gastvrij & Zo voor  
een heerlijke lunch of een lekker kopje koffie/thee met huisgemaakt gebak.  
Tot ziens bij Gastvrij & Zo!

Bon is in te leveren op:
Ma t/m vr van 10.00-15.30 uur.

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

Wij serveren u een mini wrap met pulled beef, sla en pepermayonaise. 
Bestel er een portie friet bij en u heeft een gerecht. Proost! Anja en Marjan

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 12.00-20.00 uur.
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PEUZELKEPEUZELKE Mini-broodje hamburger

Mini frittata op een bedje van gemengde salade
Vegetarisch: Groenten mini frittata 

Broodje blijeBIGbal*, broodje Happy Chickenburger*,  
broodje Mozzarella tomaat of broodje Brie de luxe (*100% plantaardig)

Mini wrap pulled beef met sla & pepermayonaise
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nabij 17-19
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LAARBEEK

DEURNE



29. Herberg De Brabantse Kluis
Kloosterdreef 8 AARLE-RIXTEL  –  Tel. 0492-468110
reserveren@brabantsekluis.nl  –  www.brabantsekluis.nl

Lekker gerechtje voor een middagbreak, tijdens uw fiets- of wandeltocht. 
Neem meteen een kijkje op de boerderij en/of in de kloostertuin.

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

31. De Verrassing IJs–Chocolade–Horeca-Snoep
Koppelstraat 64 BEEK EN DONK  –  Tel. 06-48081089
info@ijssalon-deverrassing.nl  -   www.ijssalon-deverrassing.nl

Kom genieten van de door ons samengestelde ijscoupe  
in onze gezellige zaak.

Bon is in te leveren op:
Gedurende onze reguliere openingstijden (zie website).  
De horeca sluit een uur voor onze ijssalon sluit.

30. Landgoed d’n Heikant
Asdonkseweg 6 AARLE-RIXTEL  -  Tel. 0492-550871
info@landgoeddenheikant.nl  -  www.landgoeddenheikant.nl

Ervaar de Brabantse gastvrijheid bij Landgoed d’n Heikant.  
Gezellig restaurant, hartelijke bediening, groot zonnig terras,  
deels overdekt en met uitzicht op de 9-holes golfbaan. 

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

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

Gewoon …. de allerlekkerste pannenkoeken!

Bon in te leveren op:
Zat. 12.00-16.00 uur en zon. 12.00-16.00 uur.
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PEUZELKEPEUZELKE IJscoupe ‘Verrassend PeelPeuzelen’

Kip kerrie - of champignonragout, lekker met brood

Wafel met huisgemaakte hangop en Oreo-crumble

Pannenkoek met appel en kaneelsuiker
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33. In de Hei
Schaapsdijk 6  MARIAHOUT –  Tel. 06–40205065
info@indehei.nl  –  www.indehei.nl 

Geniet van echte Brabantse gastvrijheid  
aan het einde van een doodlopende weg in een bosrijke omgeving.

Bon is in te leveren op:
Vr t/m wo van 10.00-17.00 uur.

35. INNESTO Ristorante
Reeweg 6  ASTEN  –  Tel. 0439-692406  –  info@innesto.nl  –  www.innesto.nl

Onze gedeelde passie voor eten, drinken, gastvrijheid en toegankelijkheid  
staan centraal. Pure smaken met Italiaanse flair. Het genieten kan beginnen…  
La vita è bella! Peuzelke is voorgerecht. Uitbreiding tot hoofdgerecht tegen  
meerprijs à € 5,00 mogelijk.

Bon is in te leveren op: Wo t/m vr. + zon. 16.00-18.00 uur,  
op basis van beschikbaarheid en reserveren vooraf niet mogelijk.

34. Jan van Hoek Eten en Drinken
Markt 12  ASTEN  –  Tel. 0493-692123
info@janvanhoekasten.nl  –  www.janvanhoekasten.nl 
 
U bent dagelijks van harte welkom op ons ruim opgezette terras of  
in ons authentieke eetcafé. Vanuit de serre heeft u een prachtig uitzicht  
op de markt in Asten. 

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

36. Anytime Stationneke
Koningsplein 2-4 ASTEN  -  Tel. 0493-691560
info@stationneke.nl  -  www.stationneke.nl

Anytyme is snacktime!

Bon is in te leveren op:  
Di t/m zon. van 12.00-21.00 uur m.u.v. feestdagen

PEUZELKEPEUZELKE
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PEUZELKEPEUZELKE Spaghetti puttanesca | pasta | tomaat | knoflook | 
olijven | kappertjes | pecorino

Bourgondische kroket op landbrood
Vegetarisch: met groentekroket

Pizzapuntje carpaccio uit eigen hout gestookte oven
Ook in vegetarische variant

Hamburger speciaal gepaneerde burger
Vegetarisch: vegetarische burger of kip

23-82

23-81

26

41-42

ASTEN
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37. 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 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur.

39. Restaurant De Beleving 
Voordeldonk 81 ASTEN  -  Tel. 0493-697691
info@sammie1.nl  -  www.debeleving-asten.nl
 

Voor lunch en diner.

Bon in te leveren op:
Wo t/m zon. 12.00-16.00 uur m.u.v. vakantie.

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

Genieten van een lekker kopje koffie met een brownie  
geserveerd door een van onze kanjers!

Bon is in te leveren op:
Ma t/m zat. van 9.30-17.00 uur.

40. Grand Café Restaurant De Drie Reeën
Reeweg 3 ASTEN  -  Tel. 0493-695684
info@dedriereeen.nl  -  www.dedriereeen.nl

Wilt u even helemaal onthaasten? 
Kom dan naar Grand Café Restaurant de Drie Reeën. 
In deze ontspannen omgeving komt iedereen tot rust.

Bon is in te leveren op:
Zat. en zon. van 12.00-17.00 uur m.u.v. feestdagen. 

PEUZELKEPEUZELKE

PEUZELKEPEUZELKE

PEUZELKEPEUZELKE Gegratineerde bruchetta of dagsoepje

Brownie met slagroom en een bolletje vanille-ijs

Tomaten- of champignonsoepje

Astens appelpotje

23-81

41-42

23-42

48-82

ASTEN



Proef lekker veel  
in de Peel op  
onderstaande locaties

 1. De Cacaofabriek
 2. Beer & Sports Bar De Bascule
 3. Echt Lekker
 4. Schevelingen
 5. Eetcafé D’n Brouwer
 6. Dolce & Gusto Ristorante
 7. Lunchroom De Keyser
 8. Zalen - Cafetaria Vissers
 9. De Thuishaven
 10. Heeren van Ghemert
 11. Brasserie Kop of Munt
 12. Restaurant Grotel’s Genieten
 13. Golfbaan Stippelberg
 14.  Hotel-Restaurant De Keizersberg 
 15. Café ’t Hart
 16. Hotel Restaurant Nederheide
 17. Gebroeders Bakel
 18. ‘t Ridderhof
 19. Daily Deurne
 20. Dorpscafé Neerkant
 21. Het Boerenhuis
 22. Senza Pari
 23. Café Zaal Hotel Thijssen
 24. De Zoete Zonde
 25. Bufkes Deurne
 26. Gastvrij & Zo
 27. Op Hete Kolen
 28. Bavaria Brouwerijcafé
 29. Herberg De Brabantse Kluis
 30. Landgoed d’n Heikant
 31.    De Verrassing  

IJs - Chocolade - Snoep - Horeca 
 32. Pannenkoekenhuis Pluk
 33. In de Hei
 34. Jan van Hoek
 35. INNESTO Ristorante
 36. Anytime Stationneke
 37. De Grutter
 38. Brownies & downieS Asten
 39. Restaurant De Beleving
 40.  Grand Café Restaurant  

De Drie Reeën
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