LUNCH, KIDS, BIJ DE BORREL

TAART, WARME DRANKEN

FRIS, SAP, SMOOTHIE

BIEREN, BORREL

IJSKOUD

NATUURLIJK GENIETEN

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 vers 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

Vraag naar
onze
arrangementen

Leesbril nodig? Vraag
naar onze brillendoos
van Ron Zwart

Gratis WIFI
Natuurmonumenten
Oisterwijk

GROOT NIEUWS

Speijck Ontbijt

Een goed en gezond begin van de dag!
LAAT JE VERRASSEN EN VERWENNEN MET EEN ONTBIJT BIJ GROOT SPEIJCK.
WIJ SERVEREN DEZE VERWENNERIJ TUSSEN 10.00 EN 12.00.
COMPLEET MET KOFFIE OF THEE
EN PURE SINAASAPPELSAP.

10,50 P.P.

Cadeautip!
GEEF EEN TEGOEDBORD CADEAU VOOR EEN HEERLIJK ÉN GEZOND SPEIJCK ONTBIJT.
WE LATEN DIT ORIGINELE ONTBIJTBORDJE GRAAG AAN JE ZIEN BIJ DE BAR.

Hi er i n h et b o s k o m e n 5
soorten s pe c h te n vo o r !
De gr o te b o nte s p e c h t kan
we l 1 0 ke er p er se c o n de
ro ffel en .

LUNCH

Heeft u een dieet of allergie?
Me ld h et ons en v r aag naar onz e s pec i a l e a l l e r g e n e n k a a r t

Brabants worstenbrood XL 3,80
Van ‘Bikken & Bakken’ uit Tilburg met
de befaamde worst van Keurslager
Van Hoof uit Udenhout

Desemtosti

5,10

Ham en kaas op dik gesneden wit of
bruin vloerdesembrood en huisgemaakte
tostisaus

Familietosti Groot Speijck 13,80
Flinke plank met 6 halve vloerdesemtosti’s en sausjes voor het hele gezin!

Dik gesneden donker vloerdesembrood.
Brood zoals brood bedoeld is. Vers afgebakken, ambachtelijk, clean label, vegan,
lactosevrij en 100% vloerdesem.
Pakje roomboter erbij? Laat het ons weten!

Rundercarpaccio

Oude kaas, huisgemaakte truffelmayonaise en
pijnboompittenmix

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

Soepen
Ook te bestellen als lunchsoepje!
Kleine variant tegelijk geserveerd
met de lunch

2,70

Echte tomatensoep

5,80

Van pomodori-tomaat en verse groentes,
lekker met een snee vloerdesembrood

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

9,30

7,20

Keuze uit Rinse appelstroop of mosterd-dille
dressing en walnoten

Smoske gezond

8,30

Jong belegen kaas, scharreleitje,
huisgemaakte truffelmayonaise, salade,
ananas, rode en groene groentes

Broodje Bootcamp

8,80

Magere gerookte kipfilet met mosterd-dille
dressing, walnoten en rode uienringen

Gerookte zalm

10,30

Rijkelijk belegd met kappertjes,
rode uienringen, scharrel-eitje en een frisse
limoen-koriander mayonaise

LUNCH

te bestellen tot uiterlijk 18.00

LUNCH

Wist je dat je creativiteit
met 50% toeneemt als je in
de natuur be nt ?

Heeft u een dieet of allergie?
Me ld h et ons en v r aag naar onz e s pec i a l e a l l e r g e n e n k a a r t

Warme gerechten

Warm broodje uit de oven

Romige ragout
6,50

Met ham, kaas, tomaat, komkommer,
ananas en curry

Gesmolten brie

9,30

Op vloerdesembrood met krokante
serranoham, tomaat en huisgemaakte
truffelmayonaise

Geit uit de oven

9,30

Gerijpte Hollandse geitenkaas op
vloerdesembrood met Oisterwijkse
bloemenhoning, vijgen en walnoten

Toffe peer

9,30

Met mayonaise, pittige chilisaus en
vloerdesembrood

Op een brioche volkorenbroodje met
zoete aardappelfrietjes en huisgemaakte truffelmayonaise.
Ook lekker met krokante serranoham +0,30

8,50

8,50

15,00

Kappertjes, rode uienringen,
scharreleitje, limoen-koriander
mayonaise en een flinke snee vloerbrood

Salade carpaccio

8,90

Van ‘Kroketterij de Bourgondiër’ met grove
mosterd, mayonaise en vloerdesembrood

Twee grootmoeders
groentekroketten biologisch

14,00

Maaltijdsalades

Flinke gehaktbal van Keurslager Van Hoof
uit Udenhout met jus, grove mosterd,
mayonaise en vloerdesembrood

Twee rundvleeskroketten

Broodje hamburger
Groot Speijck

Salade gerookte zalm

Op vloerdesembrood met gesmolten
brie, peer, kaneel, walnoten, bosui en
appelstroop

Voor de stevige trek

8,60

Van scharrelkip, verse champignons
en vloerdesembrood

15,00

Oude kaas, huisgemaakte
truffelmayonaise, pijnboompittenmix
en een flinke snee vloerbrood

Salade warme geitenkaas 15,00
Gerijpte Hollandse geitenkaas op
vloerdesembrood met Oisterwijkse
bloemenhoning, vijgen en walnoten
Vraag naar ons lunchsoepje!
2,70
Kleine variant van onze verse
soepen, tegelijk geserveerd met de lunch

LUNCH

te bestellen tot uiterlijk 18.00

Ee n vo s h a a l t i n vo l le vaart
w e l 5 0 k il o m eter p er uur,
h o e h a r d r e n j ij ?

KIDS

Vraag g e r u s t o m p o t l o o d j e s e n e e n l e u k e k l e u r p l a a t
in de wink el v an Nat uur m on u m e n t e n !

Kindergerechten

Kindersoepje

3,80

Van de kaart

Pancakes

5,30

Met poedersuiker en stroop

Frietjes

Familietosti Groot Speijck 13,80
Flinke plank met 6 halve vloerdesemtosti’s en sausjes voor het hele gezin!

SPRUIT baby- en peutermenu
6,00

Met appelmoes, mayonaise en een
kroket of kipkrokantjes of frikandel

Wortel Twist
Leeftijd 4-8 mnd

4,20

Met zoete aardappelfrietjes +1,00

Zoet Stamppotje 4,40
Leeftijd 8-12 mnd

Ze zitten bomvol vitamine A en C.
Er zitten minder koolhydraten in zoete
aardappel dan in de ‘gewone’ pieper en
juist relatief veel vezels.

Bulgar Ratjetoe
4,80
Leeftijd vanaf 12 mnd

Zakje Go Pure chips

Deze maaltijden zijn vegetarisch, zonder
toevoegingen en met uiterste zorg bereid.
De hoeveelheid, ingrediënten en structuur zijn
afgestemd op de leeftijd van je kindje.

1,60

biologisch en glutenvrij

Paprika of naturel

Boterham

2,60

Met fairtrade chocolade hagelslag of jam

KIDS

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!

Ee n e ek h o o r n k a n w e l 100
de n n e na pp e l s p er d a g
ka a l vrete n.

BIJ DE BORREL

Brood & plank

5,80

Chips & dips

7,80

Donker vloerdesembrood met zeezout
boter, huisgemaakte truffelmayonaise
en alioli

Ambachtelijk vers afgebakken chips
met avocadodip, huisgemaakte
truffelmayonaise en alioli.

Rundvleesbitterballen (8 st) 6,30

Portie zoete aardappelfrietjes 2,80

Van ‘Kroketterij de Bourgondiër’ met
grove mosterd en mayonaise

Bieterballen (6 st)

6,80

Rode biet, biet en nog eens biet met
chilisaus en mayonaise

Malse kipkrokantjes (8 st)

5,90

Met chilisaus

Tortillachips XL

7,80

Met huisgemaakte truffelmayonaise
Bomvol vitamine A en C.
Er zitten minder koolhydraten en meer
vezels in zoete aardappel dan in de
‘gewone’ pieper en juist relatief veel
vezels.

Portie pittige olijven

3,70

Gemarineerde Griekse groene en
zwarte olijven met stukjes paprika

Met gesmolten kaas, chilisaus,
roomkaas en bosui uit de oven
Ook lekker met avocadodip +0,60

Borrelplank Groot Speijck 13,00
Koude en warme bites voor bij de borrel

Oude kaaspuntjes

4,50

Met Rinse appelstroop, mosterd-dilledip
en walnoten

vegetarisch

BIJ DE BORREL

Heb je de koningin al
gevonden?
Kom het bijenvolk bekijken
i n het be zo eker sce ntr um !

TAART
Heer lijk v er s gebak

Zin in iets zoets en verantwoord?

Speijckkoek

3,20

Luchtige honing-walnoten traktatie met
Oisterwijkse bloemenhoning van onze
eigen imker
Ook een lekker potje voor thuis?
Je vindt de honing in de winkel!

Ambachtelijk appeltaartje

Zachte zuivel

3,50

Met huisgemaakte krokante granola
en bosbessen

3,50

Hazelino

3,60

Hazelnootschuimgebak met karamelsaus, nougatine en verse slagroom

Klein verwennerijtje

Vers afgebakken met een krokant korstje
gevuld met frisse Jonagold appels,
precies zoals oma hem bakt!

Mini-Hazelino met slagroom of
mini-Speijckkoek met slagroom

De bakkers van Ouwe Taart, zo is dit
taartje genoemd, zetten zich in voor de
strijd tegen eenzaamheid. Een lekker
taartje met een sociale impact.

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

2,50

Seizoensgebak

Ouwe Taart doneert per verkocht taartje
een deel aan Stichting met je Hart.
Zij zetten zich in om de eenzaamheid
onder ouderen te verzachten.
Een taartje eten met een goed verhaal!
www.joehoe-ouwetaart.nl

TAART

Flinke toef echte slagroom

0,50

WARME DRANKEN

Voor één pot
honing leggen
bijen wel 120.000
kilo m eter af.

O nz e k of f ies k unnen ook ca f e ï n e v r i j

2,40

Legends Finest Teas

Thee die wat met je doet, beleef de
bijzondere handgeplukte theeblends van
Legends.
Net een vleugje ‘anders’!
English Breakfast, Earl Grey,
Original Rooibos, Sencha Green Tea,
White Jasmin, Black tea Pomegranate.
Cupje honing erbij?

+0,30

Thee voor Twee

7,50

Potje thee om samen te delen
met verschillende smaakjes.
We vullen hem graag een keer
voor je bij!

Smaakje in de koffie?
Salty caramel

Speciale koffie

Verse munt, zoethout of gember
met honing erbij?

+1,50

Chai tea latte

3,20

Verse muntthee

3,70

Marokkaanse munt en honing

Verse gemberthee

3,70

Met sinaasappel en honing

Warme chocomel

+0,30
5,90

3,30

‘De enige echte’

2,60

Met vrolijke snoepjes!
Flinke toef echte slagroom

3,70

2,40
2,60
2,80
2,80
2,60
3,10
2,40
2,60
4,60

Iers, Italiaans, Spaans, Baileys

Warme kinderchocomel

Met limoen en honing

Verse zoethoutthee

Koffie
Cappuccino
Honeycchino
Flat white
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Espresso macchiato
Dubbele koffie

Al deze dranken zijn ook
‘to go’ te bestellen!

WARME DRANKEN

0,50

Vossen eten ook bosbessen,
hun poep kleurt er
blauwpaar s van.

FRIS, SAP

Ee n we lv er diende v er f r is s ing na een h e e r l i j k e w a n d e l i n g

Fris

Coca Cola

2,60

Regular, zero

Fanta

Flesje ranja

1,50

Liter-karaf ranja

5,70

2,60

Orange, cassis

Sprite

2,60

Tonic Zero

2,60

Appeltje voor de dorst

Bitter Lemon

2,60

Appelsap/bruiswater/verse munt

Rivella

2,60

Bitter-bruist

Ginger ale

2,60

Echte dorstlessers (50cl)

4,10

Bitter lemon/bruiswater/limoen

Zwarte bes-bruist

4,10

Cassis/bruiswater/verse munt

Fuze Tea
Ice tea sparkling

2,80

Green tea

2,80

Chaudfontaine

2,50

Ranja Rules

Chaudfontaine tafelwater

5,60

0,75L

Flesje water voor tijdens de
wandeling? Chaudfontaine blauw

3,10

Ranja/bruiswater/sinaasappel

Rood, blauw

Rood, blauw

4,10

2,70

FRIS, SAP 1

Nooit meer dorst. De handige
Dopper waterfles, met bekertje,
is ideaal voor onderweg.
Te koop in de winkel.

FRIS, SAP

Wist je dat door een
boswandeling de
str essho r m o ne n i n
je blo e d afne m e n?

Ee n we lv er diende v er f r is s ing na een h e e r l i j k e w a n d e l i n g

Zuivel

Fristi

2,60

#NoStraw

Chocomel

2,60

Een betere wereld begint bij onszelf.
Op meerdere vlakken proberen wij
bij Groot Speijck bij te dragen aan
duurzaamheid en een beter milieu.

Volle Melk

2,20

Dit is vooral merkbaar achter
de schermen, maar ook ervoor.
Vandaar de keuze om bewuster
om te gaan met het gebruik van
plastic rietjes.
Deze zul je niet meer standaard in
alle drankjes tegenkomen.

Zin in iets zoets en verantwoord?

Zachte zuivel
Met huisgemaakte krokante granola
en bosbessen
Sap

Appelsap troebel
‘Bewust’ betekent natuurlijk geen
‘must’….dus wil je graag een rietje in
je drankje, geef het ons aan en we
serveren het er graag bij!

3,50

2,60

Biologisch peren/appelsap 2,90
Zontomaatje

2,60

Pure sinaasappelsap
Vers geperst door onze
groenteboer

FRIS, SAP 2

klein

normaal

2,80 3,80

SMOOTHIE

Je kunt hier in het bos
in juni/juli bosbessen
plukken, maak er zelf
jam van!

Heer lijk e v er s gem aak t e s m o o t h i e s

Wij blenden puur en alleen fruit en
groentes met als basis
Mango/Appelsap.

Groente vitaminebom

Alles zonder toevoegingen: gezond en
verantwoord!

Oranje: Gember, wortel, paprika
en knolselderij

Elke smoothie bevat 60% van de
dagelijkse behoefte aan fruit of groentes.

Verse smoothie

4,80

Rode: Paprika, tomaat, wortel, pastinaak
en rode biet

Groen: Spinazie, broccoli, pastinaak
en appel

4,80

Heerlijke vers geblende smoothies

Aardbei/Banaan
Mango/Banaan
Ananas/Mango
Bosbessen
Frambozen/Mango
Aardbei/Frambozen

SMOOTHIE

Vr o e g er g eb r u i k te men
va ak g a g e l i n b i er,
m a a r o o k als
vl o oie n k r u id in b ed!

BORREL
Bier en

Tap

Fles

Hertog Jan pilsner

2,70

La Trappe Isid’or

4,50

Hertog Jan Weizener

4,50

La Trappe Tripel

4,50

La Chouffe

4,20

(in het hoogseizoen)

Leffe Bruin

4,50

Duvel

4,20

Leffe Blond

4,50

Liefmans

3,50

Tripel Karmeliet

5,00

Cornet by Palm

4,70

Tripel Karmeliet

3,50

Hoegaarden Radler 2.0

3,20

Bavaria Malt 0,0%

2,70

Bavaria Radler 0,0%

3,30

(kleintje)

Witte Trappist

4,50

(in het hoogseizoen)

Vraag naar onze wisseltap voor
een ander verrassend
speciaalbiertje!!

Zie onze hapjes voor een lekkere
borrelplank!

Wijnen, aperitieven

BIEREN

BORREL
W ijnen

wit

Tierra Alegre biologisch

Ui t o nderzo ek bli jkt dat
uitzicht op bomen
rustgevend en stress
verlagend werkt.

glas

fles

4,00

22,00

4,00

22,00

4,00

22,00

4,00

22,00

Spanje, Castilla la Mancha, druiven Sauvignon Blanc, Airen
Proef citrus, meloen, peer

Saborosa
Portugal, Setubal, druiven Artinto, Chardonnay
Proef beetje hout, tropisch fruit
rood

Negro Di Pepe
Italië, Puglia druif Negroamaro
Proef specerijen, zwart fruit

rosé

Rosé The Artist’s Impression
Frankrijk, Pays du Var, druif Cinsault
Proef droog, citrus, wit fruit

7,00

Brut Nature Cava 20cl
Spanje, druiven Macabeo, Parellada, Xarello
Proef rijp fruit, droog

23,00

Fizz Fizz Fizz Cava
Spanje, Penedès, druiven Macabeo, Parellada, Xarello
Proef citrus, droog

WIJNEN

BORREL

Koolmezen leggen 4 tot 12
e i tjes, het r e co r d staat
ze lfs o p 15!

Ape ritieven , bit t er s / jenev er s , gedis t illeer d , w h i s k e y , m i x d r a n k e n

Aperitieven

Rode port Ruby

Gedistilleerd

3,70

Bitters en jenevers

Jonge jenever

2,70

Jägermeister

2,70

Schrobbelèr

2,70

Bacardi rum

4,20

Gin

4,20

Amaretto

4,20

Tia Maria

4,20

Baileys

4,20

Jameson whiskey

4,20

Mixdranken

5,40

Gin&Tonic 7,10
Bombay Sapphire London Dry
Gin met Finley tonic
Limoen, komkommer
Sinaasappel, jeneverbessen
Bosbes, munt

APERITIEVEN, BITTERS/JENEVERS, GEDISTILLEERD, WHISKEY, MIXDRANKEN

IJSKOUD
Ver s , v er ant woor d en v er r u k k e l i j k !

De ijsvogel dankt
zijn naam aan het
Duits voor ijzer,
want daar doet zijn
kleur aan de nke n.

Verpakt ijs

Coupes

WIJ ZIJN NICE

Losgeslagen snicker

IJsjes gemaakt van echt biologisch
fruit, een beetje water of sap en wat
rietsuiker of honing.

Boerenvanille-ijs, pindakrokant,
slagroom, toffee- en chocoladesaus

Chocolade droom

Simpel en puur natuur, want fruit
smaakt van zichzelf al goed.

6,00

Boerenvanille-ijs, chocokrokantjes,
slagroom en chocoladesaus

Vanwege de variabele pluk van
biologisch fruit kan het wel eens
zijn dat er een smaak niet leverbaar is...
maar niet getreurd de andere
zijn ook heel lekker!

Knijpijsje

6,00

1,70

Kids ijsfestijn

3,80

Boerenvanille-ijs, vrolijke snoepjes,
chocoladesaus, discodip en slagroom
Zin in iets zoets en verantwoord?

Puur aardbei

Zachte zuivel

Peer – sinaasappel

Met huisgemaakte krokante granola
en bosbessen

3,50

Bevroren fruit op een stokje 2,70
Framboos & hibiscus
Blauwe bosbessen
Watermeloen & munt

Ontdek de OERRR speelnatuur
van Natuurmonumenten!
Nieuwsgierig om op avontuur te gaan?
Loop even langs de infobalie in de winkel.

IJSKOUD

NATUURMONUMENTEN
Alles onder één da k

“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!

Ook genoten? Deel jouw genietmomentje op onze
facebook- en tripadvisorpagina’s of bezoek onze websites.
Tip! 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!

nm.nl/bcoisterwijk
grootspeijck.com

facebook.com/oisterwijksebossen
facebook.com/grootspeijck

Groot Speijck

Openingstijden

Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk

Horeca Groot Speijck
Gehele jaar: dinsdag t/m zondag 10.00u - uiterlijk 19.00u
Keuken geopend tot uiterlijk 18.00

(013) 591 50 70
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
1 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m zondag 10.00u - 17.00u
1 november t/m 31 maart: dinsdag t/m zondag 10.00u - 16.00u

