
IJSKOUD

WARME DRANKEN, TAART

FRIS, SAP, SMOOTHIE

BIEREN, BORREL

LUNCH, KIDS, BIJ DE BORREL
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Welkom in Groot Speijck

Bijen vliegen af en aan voor nectar, een koolmees vliegt kilometers voor de 
lekkerste rupsen en zaden. De eekhoorn klimt van boom naar boom voor 

dennenappels en beukennootjes en de bosuil jaagt ’s nachts uren voor een 
lekker hapje.  

De natuur is altijd in beweging! Net als mensen. Daarom hebben wij alvast 
de lekkerste hapjes en drankjes verzameld op onze menukaart. Zodat je vol 

energie weer naar buiten kunt gaan, om de prachtige Oisterwijkse Bossen en 
Vennen te ontdekken. Tijdens een wandeling, speurtocht of fietsroute. 

Al lekker uitgewaaid? Geniet nog even van de buitenlucht op ons bosterras of 
van de geur van verse appeltaart bij de open haard. 

En vergeet niet om rustig rond te kijken en een praatje te maken met onze 
vrijwilligers in het bezoekerscentrum, want overal liggen verhalen verborgen die 

wachten om ontdekt te worden.
Wij wensen je een fijne dag!

Natuurmonumenten en Groot Speijck

Leesbril nodig? Vraag 
naar onze brillendoos 

van Ron Zwart

Vraag naar 
onze

arrangementen

Gratis WIFI
Natuurmonumenten

Oisterwijk

Heerlijk de bossen 
in met een van onze 

picknickmanden

WELKOM



IJSKOUD

Roomijshoorn 1,75
Biologisch vanille-ijs met stukjes 
chocolade en hazelnoot

Bevroren fruit op een stokje 1,50
Biologische waterijs

Roomijs met chocolade 2,25
Biologisch vanille-ijs van Hollandse 
zuivel met melkchocolade Kids vanille-ijs 3,50

Met vrolijke smarties, chocoladesaus 
en slagroom

IJstruffels 5,75
Witte chocolade, pure chocolade en 
karamel met slagroom

Boeren vanille-ijs 5,50
Met saus naar keuze en een flinke toef 
slagroom. Keuze uit chocolade-, 
karamel- of vruchtensaus.

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
Nieuwsgierig?
Vraag in de winkel hoe jij de natuur kunt 
ontdekken met OERRR.

IJSKOUD

Vers,  verantwoord en verrukkel i jk!

De  i j s v oge l  dank t 
z i j n  naam aan  h e t 
Du i t s  v o o r  i j z er , 
wan t  daar  do e t  z i j n 
k l eur  aan  denken .

Verpakt ijs Coupes



WARME DRANKEN

Thee

Verse muntthee

Koffie

Cappuccino

Koffie verkeerd

Latte Macchiato

Espresso

Dubbele koffie

Gloeiwijn

Speciale koffie

Warme chocomel

Warme kinderchocomel

2,00 3,00

2,25

0,503,50

2,00

2,25

2,25

2,75

2,00

4,00

3,50

5,50

English Breakfast, Earl Grey, Rooibos, 
Groene thee, Groene thee/mint, 
Bosvruchten, Citroen, Perzik/Mango, 
Ceylon Zwarte thee

Met honing

Iers, Italiaans, Spaans, Baileys

‘De enige echte’

Met vrolijke smarties!

WARME DRANKEN

Onze koff ies kunnen ook cafeïnevr i j

Flinke toef slagroom

Voor  é én  po t  h on i ng 
l eggen  b i j e n  we l 
120.000 k i l ome ter  a f .

IJskoffie 3,25
IJskoude blend van espresso, 
volle melk en ijsblokjes. 
Ook lekker met slagroom (+0,50)



TAART

Speijckkoek

Hazelino

Klein verwennerijtje!

Traktatie voor bij de 
koffie!

Seizoensgebak

Ambachtelijk appelfleurtje

2,50

3,25

2,25

1,75 p.p.

3,75

Luchtige honing-walnoten traktatie met 
Oisterwijkse bloemenhoning van onze 
eigen imker

Hazelnootschuimgebak met karamel-
saus, nougatine en verse slagroom

Mini-Hazelino of Mini-Speijckkoek 
met slagroom

Etagère met 3 chocolaatjes

Vraag er zeker naar, passend bij 
het seizoen en altijd erg lekker!

Vers afgebakken brosse 
boterdeegbodem gevuld met spijsroom, 
verse appel, abrikoos en sinaasappel-
stukjes, van meester-patissier Robèrt 
van Beckhoven

TAART

Heerl i jk  vers gebak

Ook een lekker potje voor thuis? 
Je vindt de honing in de winkel!

Heb  j e  de  k on i ng in  a l 
g e vonden? 
Kom he t  b i j e nvo l k  b ek i j ken 
i n  h e t  b e z o eker s c en t rum!

0,50Flinke toef slagroom



FRIS, SAP

Coca Cola

Appeltje voor de dorst

Bitter-bruist

Fanta

Chaudfontaine

Sprite

Tonic

Bitter Lemon

Rivella

Nestea sparkling

Lipton green tea

Glaasje ranja

Liter-karaf ranja

Capri-Sun

2,25

3,75

3,75

2,25

2,25

2,50

2,25

2,25

2,25

2,25

2,50

2,50

1,00

4,50

1,50

Normal, light, zero

Appelsientje/bruiswater/verse munt

Bitter-lemon/bruiswater/citroen

Orange, cassis

Rood, blauw

FRIS, SAP

Een welverdiende verfr issing na een heer l i jke wandel ing

Flesje water voor tijdens de 
wandeling? Chaudfontaine blauw

Fris

Echte dorstlessers (50cl)

Nooit meer dorst. De handige 

Dopper waterfles, met bekertje, 

is ideaal voor onderweg. 

Te koop in de winkel.

Vos s en  e ten  o ok  b o s b e s s en , 
hun  po ep  k l eur t  er 
b lauwpaar s  van .



FRIS, SAP

Sappig Fristi

Chocomel

Volle Melk

Appelsientje troebel

Zontomaatje

Pure sinaasappelsap

2,75 2,25

2,25

2,00

2,25

2,25

3,25

Puur en (h)eerlijk troebel 
appel/perensap uit het Groene Woud 

FRIS, SAP

Een welverdiende verfr issing na een heer l i jke wandel ing

Sappig is 100% natuurlijk en afkomstig 
uit de beste hoogstamfruitboomgaarden 
die Het Groene Woud te bieden heeft. 

Het sap kent geen toevoegingen en 
bevat daardoor alleen de natuurlijk 
aanwezige fruitsuikers. 
Een heerlijke dorstlesser met een 
duurzaam doel: je helpt mee aan het 
tegengaan van verspilling, draagt bij aan 
versterking van de hoogstamfruitcultuur 
en houdt de bijenstand in stand.

Zuivel

Sap

Ui t  onderzo ek  b l i j k t  dan 
e en  b o swande l i ng  j e 
s t r e s sho rmoon  me t  16% 
ver laag t !



SMOOTHIE

Verse smoothie

Groente vitaminebom

Aardbei/Banaan

Mango/Banaan

Ananas/Mango

Bosbessen

Frambozen/Mango

Sinaasappel/Mandarijn

4,25

4,25

3,25

Heerlijke vers gemaakte smoothies

Met paprika, tomaat, wortel, pastinaak
en rode biet

SMOOTHIE

Heerl i jke vers gemaakte smoothies

Wij blenden puur en alleen fruit en 
groentes met als basis 
Mango/Appelsap. 
 
Alles zonder toevoegingen gezond en 
verantwoord!

Elke smoothie bevat 75% van de 
dagelijkse behoefte aan fruit of groentes.

IJskoffie  
IJskoude blend van espresso, 
volle melk en ijsblokjes. 
Ook lekker met slagroom (+0,50)!

Je  kun t  h i er  i n  h e t  b o s 
i n  jun i/ ju l i  b o s b e s s en 
p lukken ,  maak  er  z e l f 
j am  van!

Tip!



BIEREN

Lekker bij de borrel...

Wijnen, aperitieven

Hertog Jan pilsner

Hertog Jan Weizener

Hertog Jan Wisseltap

Leffe Bruin

Leffe Blond

Tripel Karmeliet

Witte Trappist

La Trappe Isid’or

La Trappe Tripel

La Trappe Puur

La Chouffe

Duvel

Liefmans

Palm 

Hoegaarden Radler

Hoegaarden Rosébier

Bavaria Malt 0,0%

Bavaria Radler 0,0%
1,75

2,50

4,25

4,25

4,25

3,25

4,00

4,00

3,25

3,25

3,00

3,00

2,50

3,00

4,25

4,25

4,75

4,00

Gemengde nootjes

(in het hoogseizoen)

BORREL

Bieren

Tap Fles

Zie onze hapjes voor een lekkere 
borrelplank!

Vroeger  g ebru i k te  men 
vaak  gage l  i n  b i er , 

maar  o ok  a l s 
v l o o i enkru id  i n  b ed!



WIJNEN

BORREL

Wijnen

Ui t  onderzo ek  b l i j k t  da t 
u i t z i c h t  op  b omen 
rus tg e vend  en  s t r e s s 
v er lagend  werk t . 

Tierra Alegre biologisch 3,75 19,50
Spanje, Castilla la Mancha, druiven Sauvignon Blanc, Airen
Proef citrus, meloen, peer

glas

wit

rood

rosé

zoet
wit

fles

Lista Negra 3,75 19,50
Portugal, Setubal, druiven Arinto, Fernao Pires, Moscatel
Proef exotisch fruit, fris

Negro Di Pepe

Tierra Alegre Rosé biologisch

Prosecco La Jara Rosé Frizzante biologisch

Kufertrunk

3,75

3,75

3,75

19,50

19,50

21,50

Italië, Puglia druif Negroamaro
Proef specerijen, zwart fruit

Spanje, Castilla La Mancha druif Tempranillo
Proef aardbeien, kruiden

Italië, Treviso, druif Prosecco
Proef frisse aardbeien, zomer

Duitsland, Moezel druiven Riesling, Muller Thurgau
Proef honing, tropisch fruit



APERITIEVEN, BITTERS/JENEVERS, GEDISTILLEERD, WHISKEY, MIXDRANKEN

Met flinke toef slagroom (+0,50)

Koo lmezen  l eggen  4  t o t  12 
e i t j e s ,  h e t  r e c o rd  s t aa t 
z e l f s  op  15!

BORREL

Aperi t ieven, bi t ters/ jenevers,  gedist i l leerd, whiskey, mixdranken

Rode port Ruby

Martini wit

Martini rood

Bacardi rum

Gin

Malibu

Amaretto

Tia Maria

Baileys

Irish whiskey

Mixdranken

Jonge jenever

Jägermeister

Schrobbelèr 

Vieux

Advocaat

3,50

3,50

3,50

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00

Aperitieven Gedistilleerd

Bitters en jenevers



LUNCH

Brabants worstenbrood XL 3,50
Van ‘’Bikken en Bakken’’ en Keurslagerij 
van Hooff uit Udenhout

Echte tomatensoep 5,50
Van pomodori-tomaat en verse groentes, 
lekker met een snee vloerdesembrood

Verrassingssoep 6,50
Vraag ernaar, voor elk seizoen een 
heerlijk en passende soep, vaak 
biologisch en uit de streek!

Desemtosti 4,75
Met ham en kaas op dik gesneden wit of 
bruin vloerdesembrood en huisgemaakte 
tostisaus

Familietosti Groot Speijck 12,75
Flinke plank met 6 halve vloerdesem-
tosti’s en sausjes voor het hele gezin!

Rundercarpaccio 8,75
Met oude kaas, huisgemaakte truffelmayonaise 
en pijnboompittenmix

Oude kaas 6,75
Keuze uit Rinse appelstroop of mosterd-dille 
dressing en walnootjes

Smoske gezond 7,75
Jong belegen kaas, ambachtelijke ham, 
scharreleitje, huisgemaakte truffelmayonaise, 
salade, ananas, rode en groene groentes

Romige scharrel-eiersalade
met bieslook

6,50

Goedgevuld met een gekookt scharrel-eitje

Gerookte zalm 9,75
Rijkelijk belegd met kappertjes, rode ui, 
scharrel-eitje en een frisse limoen-koriander 
mayonaise

Bij iedere verkochte familietosti wordt 
€ 1,- door ons gedoneerd aan de activi-
teiten van OERRR die Natuurmonumenten 
organiseert rondom Groot Speijck.
 
Zo dragen we een steentje bij om de natuur 
door te geven aan onze kinderen!

Dik gesneden vloerdesembrood 
Keuze uit wit of donker
Brood zoals brood bedoeld is
Vers afgebakken, ambachtelijk, clean label 
en 100% vloerdesem.

LUNCH

Heeft  u een dieet of  a l lergie?  
Meld het ons en vraag naar onze speciale al lergenenkaart

Soepen

Hi er  i n  h e t  b o s  k omen  5 
s o o r ten  s p e ch ten  v o o r ! 
De  gro te  b on te  s p e ch t  kan 
we l  10  ke er  p er  s e c onde 
r o f fe l en .

vegetarisch te bestellen tot 18.00



LUNCH

Broodje Bootcamp 8,50
Ambachtelijk gerookte magere kipfilet 
met mosterd-dille dressing en walnootjes

Filet Americain 6,50
Goed gekruide filet met kappertjes, rode 
ui en een scharreleitje

Warm broodje uit de oven! 5,75
Met ham, kaas, tomaat, komkommer, 
ananas en curry

Geit uit de oven! 8,25
Gerijpte Hollandse geitenkaas met 
Oisterwijkse bloemenhoning, vijgen en 
walnoten

Romige ragout 7,75
Van scharrelkip, verse champignons en 
vloerdesembrood

Salade gerookte zalm 13,50
Met kappertjes, rode ui, scharrel-eitje, 
limoen-koriander mayonaise en een 
flinke snee vloerbrood

Salade carpaccio 12,50
Met oude kaas, huisgemaakte 
truffelmayonaise, pijnboompittenmix en 
een flinke snee vloerbrood

Ceasar salade 12,50
Met gerookte kip, ansjovis, oude kaas, 
huisgemaakte croutons, olijven, 
scharrel-eitje en een flinke snee vloerbrood

Salade warme geitenkaas 13,50
Gerijpte Hollandse geitenkaas op vloerde-
sembrood met Oisterwijkse bloemenhoning, 
vijgen, walnoten op een frisse salade

Voor de stevige trek 8,00
Flinke gehaktbal van Keurslager van Hooff 
uit Udenhout met jus, grove mosterd, 
mayonaise en vloerdesembrood

Twee rundvleeskroketten 7,75
Van ‘’Kroketterij de Bourgondiër” met grove 
mosterd, vloerdesembrood en mayonaise

Kip aan het stok 12,50
Malse scharrelkip-filet in een heerlijke 
satésaus met kroepoek, gebakken uitjes, 
ananas en salade. Met vloerdesembrood 
of frietjes

Twee grootmoeders 
groentenkroketten, biologisch

7,75

Van Kwekkeboom, met mayonaise, 
pittige chilisaus en vloerdesembrood

LUNCH

Heeft  u een dieet of  a l lergie?  
Meld het ons en vraag naar onze speciale al lergenenkaart

Warme gerechten

Salades

Wis t  j e  da t  j e  c r ea t i v i te i t 
me t  50% t o ene em t  a l s  j e  i n 
de  na tuur  b en t?

te bestellen tot 18.00vegetarisch



KIDS

Kindersoepje 3,50
Van de kaart

Pancakes 5,00
Met poedersuiker en stroop

Frietjes 5,00
Met appelmoes, mayonaise en een 
kroket of kipkrokantjes of frikandel

Zakje chips 1,00
Paprika of naturel

Boterham 2,25
Met chocolade hagelslag

KIDS

Heeft  u een dieet of  a l lergie?  
Meld het ons en vraag naar onze speciale al lergenenkaart

Kindergerechten
Vraag gerust om onze potloodjes en een 
leuke kleurplaat!

Een  vo s  haa l t  i n  v o l l e  vaar t 
we l  50  k i l ome ter  p er  uur , 
h o e  hard  r en  j i j ?

Familietosti Groot Speijck 12,75
Flinke plank met 6 halve vloerdesem-
tosti’s en sausjes voor het hele gezin!

Bij iedere verkochte familietosti wordt 
€ 1,- door ons gedoneerd aan de 
activiteiten van OERRR die 
Natuurmonumenten organiseert rondom 
Groot Speijck. 

Zo dragen we een steentje bij om de natuur 
door te geven aan onze kinderen!

Wist je dat je in het bezoekerscentrum 
ook terecht kunt voor speurtassen en 
kinderfeestjes en aansluitend hier frietjes 
kunt eten bij ons? Informeer even bij de 
winkel, zij vertellen graag meer!



BIJ DE BORREL

Rundvleesbitterballen 5,00
“Kroketterij de Bourgondiër” 
met grove mosterd en mayonaise

Grote portie tortillachips 7,50
Met gesmolten kaas, chilisaus en
bosui uit de oven

Malse kipkrokantjes 5,00
Met chilisaus

Reypenaer 5,00
Oude kaaspuntjes met Rinse appelstroop

Reypenaer kaasplankje 8,75
Met vloerdesembrood, Rinse appelstroop 
en walnoten

Proeverijtje bestaat uit:

½ jaar gerijpt 
heerlijke smeuïge kaas, pittig en tegelijk 
mooi zacht 

1 jaar gerijpt
intens van smaak, brokkelt nog niet 

V.S.O.P 2 jaar gerijpt
de ultieme kaas, ziltig, zoutkristallen, 
perfect in balans

Chevre Affiné
gerijpte geitenkaas, heerlijk soepel, 
smaakvol met een zekere frisheid

Lekker bij de borrel.. 1,75
Gemengde nootjes

Portie smaakvolle olijven 4,25
Griekse groene en zwarte olijven 
gemarineerd met stukjes paprika

Bij de borrel gemengd 5,00
Combi-bordje van onze gemarineerde 
olijven en gemengde nootjes

Borrelplank Groot Speijck 12,50
Koude en warme bites voor bij de borrel

BIJ DE BORREL

Borrelhapjes

Een  e ekhoorn  kan  we l  100 
dennenappe l s  p er  dag 
kaa l v r e ten .

Zakje chips 1,00
Paprika of naturel



“De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe 
landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen.”

Marcel Proust, Franse schrijver

Bekijk de natuur steeds weer met een frisse blik en je blijft jezelf verbazen! 
Net als in Groot Speijck. Een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten met 
winkel, horeca, vergaderlocatie én de werkplekken van onze boswachters. 

Alles onder één dak. 

De nostalgie van het eeuwenoude Groot Speijck en de natuurbeleving van het 
bezoekerscentrum in een nieuw jasje. Het vraagt ons met nieuwe ogen te kijken.

Dus kijk rustig even rond terwijl je geniet van een kop koffie en ontdek de 
verhalen die verborgen liggen op deze plek.

Nieuwsgierig geworden? Onze bevlogen mensen vertellen er graag alles over!

NATUURMONUMENTEN

Al les onder één dak

Reserveer de Van Tienhovenzaal of 
het sfeervolle boshuisje voor jouw 
bijeenkomst! We denken ook graag met 
je mee over luncharrangementen. 
Nieuwsgierig? Kijk vast even binnen!

Tip!

nm.nl/bcoisterwijk
grootspeijck.com

facebook.com/oisterwijksebossen
facebook.com/grootspeijck

twitter @boswachterfrans
@grootspeijck

Ook genoten? Deel jouw genietmomentje op 
onze facebook- en tripadvisor pagina’s


