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

Bestel er een portie luie wijven frieten of salade bij 
en u heeft een gerecht. Tot zo! Anja en Marjan

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 12.00-20.00 uur.

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

Op onze nieuwe locatie aan het winkelplein Laarbeek willen wij u kennis laten  
maken met onze ambachtelijke producten. Kom genieten van ons sneukelplateau en 
bewonder onze gezellige zaak.

Bon is in te leveren:
Op onze reguliere openingstijden (zie website, ook voor de vakantiesluiting in januari).

2. 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. van 15.00-16.30 uur.
Zon. van 12.00-16.30 uur.

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

Huisgemaakte erwtensoep geserveerd in een pannetje met roggebrood en spek. 
Tip: leuk om te combineren met de winterse wandeling ‘Pak de Biezen’.

Bon is in te leveren op: 
Ma. t/m zat. van 11.30-17.00 uur.
Niet op zon- en feestdagen.

Sneukelplateau

Pannenkoek spek of pannenkoek naturel

Broodje met buikspek
Vegetarisch: Falafel burgertje 

Erwtensoep met roggebrood en spek
Of vegetarische soep met brood en boter

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

LAARBEEK



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

  
Dit museum won eerder de Museumprijs en werd door de ANWB  
al 4x uitgeroepen tot ‘Het leukste uitje van Noord-Brabant’.

Bon is in te leveren op: 
Gedurende de reguliere openingstijden van het museum (zie website).

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

Voor lunch of diner, waar kwaliteit en passie samenkomen.

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

6. Ristorante Innesto       
Reeweg 6 ASTEN - Tel. 0493-692406
info@innesto.nl - www.innesto.nl

Onze passie voor eten, drinken, gastvrijheid en toegankelijkheid staan centraal. 
Pure smaken met Italiaanse flair. Bij Innesto kun je ontspannen en genieten. 
La vita è bella! Uitbreiding tot hoofdgerecht tegen meerprijs van € 5,00 p.p. mogelijk.

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

8. Anytyme ‘t Stationneke 
Koningsplein 2-4 ASTEN - Tel. 0493-691560
info@stationneke.nl - www.anytyme.nl

Anytyme is snacktime!

Bon is in te leveren op:
Di. van 16.00-21.00 uur.
Wo. t/m zon. van 12.00-21.00 uur m.u.v. de feestdagen

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Boerderij champignons met spek, room en krokante toast
Vegetarisch: zonder spek

Spaghetti all’ Arrabbiata; 
pasta | tomaat | knoflook | pepertjes | pecorino | rucola

Erwtensoep met brood en katenspek

Broodje Elite rundvleeskroket 
Vegetarisch: met groentekroket

ASTEN

ASTEN



ASTEN

HELMOND

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

Een bijzonder lunchcafé waar je altijd wordt ontvangen met een lach! 

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

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

Kom heerlijk genieten in ons authentieke eetcafé midden in het centrum. 
Vanuit de serre heeft u prachtig uitzicht op de markt van Asten.

Bon is in te leveren op:
Do. t/m di. 11.00–21.00 uur.

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

Onze Peelsneukel is een eigengemaakte tomatensoep, 
ook geschikt voor vegetariërs.

Bon is in te leveren op:
Zat. van 17.00–19.00 uur.
Zon. van 12.00–16.00 uur.

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

Beleef en proef onze Italiaanse/ mediteraanse gerechten in 
ons karakteristieke restaurant.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zon. van 12.00-23.00 uur.

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Pasteitje met ragout van bospaddenstoelen

Een kop tomatensoep

Pastel de nata met slagroom en appel/karamel compote

Heerlijk Tournedosspiesje
Vegetarisch: Penne verdura



13. De Pastoor    
Hortsedijk 52 HELMOND - Tel. 0492-544287
info@depastoor.nl - www.depastoor.nl

Kom eens gezellig binnen en geniet van al wat De Pastoor u te bieden heeft!

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m vr. van 13.30-17.00 uur. 
Gesloten van 24 december 2019 t/m 1 januari 2020.

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

Kom gezellig in onze serre of op ons terras genieten van een heerlijk frietje. U heeft de 
keuze uit Franse frietjes en “dikke” friet met natuurlijk elk sausje wat u maar wenst.

Bon is in te leveren: 
Dagelijks van 11.30-20.30 uur. 
1e en 2e Kerstdag gesloten.

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

Echt Lekker; restaurant, koffie, lunch, afhalen, bezorgen.

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

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

Schevelingen, een tapperij-restaurant gevestigd in een monumentaal pand,  
landelijk gelegen en met uitzicht op de Helmondse golfbaan.  
We hebben de Brabantse gezelligheid hoog in het vaandel staan.

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

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Puntzak friet met saus naar keuze

Kopje tomatensoep met een broodje rauwe ham en eiersalade 

Een klein kopje Chinese tomatensoep  
en een kroketje met sneetje brood

Huisgemarineerde, zacht gegaarde spareribs 
Vegetarisch: Romig soepje van mosterd met groene kruiden  

HELMOND



HELMOND17. De Thuishaven
Havenweg 4a/4b 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:
Di. 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. 

19. Welkom Thuis      
Markt 24 HELMOND - Tel. 0492-775944
info@welkomthuishelmond.nl - www.welkomthuishelmond.nl 

Gezellige lunchroom met binnentuin in hartje Helmond.

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

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

Geniet 7 dagen per week van een heerlijk ontbijt, lunch, diner of borrel.  
Voor of na een film of concert, binnen in de sfeervolle brasserie of op het grote terras.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 11.30-22.00 uur.

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

Met ruim 20 soorten speciaalbier op de tap en ruim 80 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. van 18.00-00.00 uur, vr. van 15.00-02.00 uur, 
zat. van 15.00-03.00 uur en zon. van 14.00-00.00 uur. 

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Warme brownie met slagroom

Een gefrituurd kaaskroketje met krokante peterselie  
en een romige rucolasoep

Warme wafel met poedersuiker en slagroom

Kaas- en worstplankje
Vegetarisch: Portie olijven met kaas en mosterd



GEMERT-
BAKEL

21. ‘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: 
Wo. t/m ma. van 11.00-21.00 uur.

23. Café ‘t Hart 
O.L. Vrouwestraat 50 HANDEL - Tel. 0492-320550
cafeuthart@kpnmail.nl - www.hartvanhandel.nl

Heerlijke warme poffertjes met poedersuiker en roomboter om lekker van te genieten 
tijdens de koude winterdagen.

Bon is in te leveren op:
Wo. van 16.00-22.00 uur.
Vr. t/m zon. van 11.00-22.00 uur.

22. Café Gij&ik
Ridderplein 35 GEMERT – Tel. 06-10045316 
info@gijenik.nl – www.gijenik.nl

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

Bon is in te leveren op:
Wo t/m zon. van 11.00-01:00 uur.

24. Restaurant Grotel’s Genieten
Grotel 5 BAKEL - Tel. 0492-463888
info@grotelsgenieten.nl - www.grotelsgenieten.nl

Na een heerlijke wandeling door natuurgebied de Grotelsche Heide kunt u bij ons 
terecht voor een lekker stuk appelgebak met slagroom.

Bon is in te leveren op:
Vr. t/m wo. van 11.00-21.00 uur.

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Een portie van 12 poffertjes

Apfelstrüdel met vanillesaus en slagroom

Luikse wafel met slagroom en warme kersen

Appelgebak met slagroom



25. 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. Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s aanwezig.

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

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

Een heerlijk kopje warme tomatensoep 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 12.00-16.00 uur.

26. Eeterij & Feesterij ’t Hofke  
O.L. Vrouwestraat 33 HANDEL - Tel. 0492-321655
info@eeterijhofke.nl - www.eeterijhofke.nl

Een échte pinxto, een van origine Spaanse broodtapa met een hele flinke topping
in vlees, vis of vega! Aan u de keuze. Hierbij serveren we een mini-soepje  
voor een 10 minuten tapasbeleving. Zomaar, omdat het kan!

Bon is in te leveren op:
Di. t/m do. van 12.00-21.00 uur. Vr. t/m zon. en feestdagen van 12.00-17.00 uur. Maandag gesloten.

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

Geniet van de mini versie van onze hardloper van de lunchkaart, de tosti picanto.  
Een tosti van plaatbrood met ham en kaas, geserveerd met ui, champignons  
en paprika gebakken in zoet-pikante saus.

Bon is in te leveren op:  
Ma. t/m zat. van 10.00–21.00 uur. Niet geldig op feestdagen.

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Heerlijk kopje vegetarische tomatensoep

Pinxto met naar keuze een vlees- vis- of vega-topping  
& een tapassoepje

Goed gevulde tortilla wrap met gerookte kipfilet,  
een melange van sla en kerriemayonaise 

Vegetarisch: in overleg

Mini tosti Picanto

GEMERT-
BAKEL



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

Brabant Beef stoofvlees, huisgemaakt! 
Tegen meerprijs van € 1,50 brood of friet bij te bestellen.

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m do. 11.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur.
Vr. t/m zon. 11.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur.

31. Daily Deurne
Stationsplein 31 DEURNE - Tel. 0493-312332
info@soshoreca.nl - www.dailydeurne.nl

Voor ontbijt, lunch of diner.

Bon is in te leveren op:
Ma. t/m vr. van 6.00-18.30 uur.
Zat. van 7.30-18.30 uur en zon. van 11.00-18.30 uur.

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

Een heerlijk authentiek pasteitje met rundvleesragout zoals alleen grootmoeder hem 
maakte! Overheerlijk maar dat mag u zelf komen proeven… 
Hotel-Restaurant Keizersberg, (h)eerlijk eten en drinken.

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 10.00-16.00 uur.

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

Proef het boerenleven!

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

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Hamburger, koud belegd broodje of tosti naar keuze

Pasteitje met rundvleesragout

Stoofpotje of vegetarisch tomatensoepje

Een uitsmijtertje (ook vegetarisch mogelijk)

GEMERT-
BAKEL

DEURNE



33. Toon Kortooms Park
Griendtsveenseweg 80 DEURNE - Tel. 0493-529590
info@toonkortoomspark.nl - www.toonkortoomspark.nl

Kom een heerlijk glaasje Peelreus proeven met heerlijke hapjes in ons  
vernieuwde Peelreus proeflokaal! Deelname met minimaal 2 personen.  
Proefglaasje Peelreus bij te bestellen voor slechts € 2,50 p.p.

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

35. Herberg de Morgenstond
St. Barbarastraat 35 GRIENDTSVEEN - Tel. 0493-529251
info@herbergdemorgenstond.nl  - www.herbergdemorgenstond.nl

Herberg de Morgenstond serveert voor u een soep-duo; onze niet te overtreffen  
tomatensoep en als maandelijks wisselende soep onze herbergsoep,  
dit in een ambiance die past in zijn jaargetijde.

Bon is in te leveren op:
Di. t/m wo. van 12.00-16.00 uur. Do. t/m zon. van 12.00-17.00 uur.

34. Oud Hollands Koffiehuisch ‘Heel Gewoon’   
Stationsstraat 132-134 DEURNE - Tel. 0493-382369 / 06-31937065
Verdam.m@telfort.nl - www.facebook.com/koffiehuischHeelGewoon

Oud Hollands Koffiehuisch ‘Heel Gewoon’ is gevestigd in D’n Trammelant, een winkel  
vol curiosa & brocante. Hier beleef je een stukje nostalgie en waan je je terug in de tijd. 
Na een hapje en drankje gelegenheid tot snuffelen tussen de snuisterijen.

Bon is in te leveren op:
Wo. t/m zat. van 12.00-17.30 uur.

36. Hotel-Eetcafé In d’Ouwe Peel 
Oude Peelstraat 2 HELENAVEEN  -  Tel.0493-844131
info@indouwepeel.nl -  www.indouwepeel.nl

Genieten van koffie met gebak, een lekkere borrel, lunch of diner in onze serre  
of ons restaurant aan het kanaal, bij knooppunt 27, op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant, midden in de ‘Ouwe Peel’.
 
Bon is in te leveren op:
Vr. t/m di. 11.00-17.00 uur, m.u.v. zon- en feestdagen.

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE Soep-duo; een kopje tomatensoep en herbergsoep (evt. vegetarisch)

Grote pannenkoek naturel of met 1 ingrediënt 
(keuze uit spek, appel of kaas)

Proefplankje met o.a. een Peelreus bitterbal, huisgemaakte bierkaas, 
ambachtelijke Peel-ham en Peel-worst

Lekker stuk Limburgse abrikozen- of pruimenvlaai

DEURNE



DEURNE37. Café Zaal Thijssen  
Pastoriestraat 20 VLIERDEN - Tel. 0493-312432
info@vlierden.com - www.vlierden.com

Heerlijke dagverse soep. Voor een lekkere lunch of diner in een landelijk gebied.

Bon is in te leveren op:
Ma. van 11.00-20.00 uur. 
Do. t/m zon. van 11.00-20.00 uur.

39.  Lunch en Tearoom, Bed en Breakfast,  
De Zoete Zonde

Stationsstraat 34 DEURNE - Tel. 0493-843038
dezoetezondedeurne@hotmail.com - www.dezoetezondedeurne.nl

Heerlijk Peelsneukelen 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.

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

Deze “Frietspecialiteit” wordt gemaakt van authentieke gesneden frites  
met gebakken uienringen, champignons, crispy bacon en paprika.
Succes gegarandeerd! Proef het lekkerste frietje van Deurne nu zelf!

Bon is in te leveren op:
Dagelijks van 11.30-20:00 uur.

40. Brasserie De Hoofdzaak
Hoofdstraat 99  LIESSEL - Tel. 0493-843235
info@brasseriedehoofdzaak.nl - www.brasseriedehoofdzaak.nl

Bourgondisch genieten in een informele sfeer.

Bon is in te leveren op:
Do. t/m ma. van 12.00-16.00 uur. 
Zie onze website voor onze vakantiesluiting.

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE

SNEUKELTJE TOSTI PLANKJE, diverse smaken TOSTI’S met dip
 (ook vegetarisch mogelijk)

“Boeren Frites” of ”Frites Vega”

Soep met stokbrood en kruidenboter

Pasteitje met huisgemaakte kippenragout
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& Lunch and Tea room
 40. Brasserie De Hoofdzaak

Proef lekker veel  
in de Peel op  
onderstaande locaties
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