LUNCH, KIDS, BIJ DE BORREL

TAART, WARME DRANKEN

FRIS, SAP, SMOOTHIE

BIEREN, BORREL

IJSKOUD

NATUURLIJK GENIETEN
Welkom in Groot Speijck
Kom genieten op deze fantastische plek in het bos! We hebben alvast de
lekkerste hapjes en drankjes voor jou verzameld op onze menukaart.
Heerlijk onthaasten bij de open haard, aan tafel, met de kinderen
in de speelhoek of buiten op het bosterras.
De geur van het bos prikkelt je neus, de wind blaast je haren los en je gedachten schoon. Het ven met haar sprookjesachtig uitzicht doet je verstillen.
Dit is dé plek om de Oisterwijkse bossen en vennen te verkennen tijdens
een wandeling, speurtocht of ﬁetsroute. Vraag ernaar bij de enthousiaste
vrijwilligers van het bezoekerscentrum.
Genieten van de natuur is onbetaalbaar. Helaas is de natuur niet vanzelfsprekend. Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt deze bossen en
vennen voor onze toekomstige generaties. En zet zich buiten natuurgebieden in voor biodiversiteit. Daarbij hebben we je steun hard nodig. Help je
ons? Sluit je aan bij onze beweging en word nu lid in ons bezoekerscentrum.
Als dank ontvang je 10 euro korting op producten in de winkel.
Wij wensen je een ﬁjne dag!
Natuurmonumenten en Groot Speijck

2,40
Trots op onze notering
in de Misset Horeca
Terras Top 100

Leesbril nodig? Vraag
naar onze brillendoos
van Ron Zwart

Gratis WIFI
Natuurmonumenten
Oisterwijk

Bestel hier een gezonde
snack voor uw hond.
In een doggy-bag To Go!

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.
PANCAKES MET BOSBESSEN, BANAAN, HONING, HUISGEMAAKTE GRANOLA
EN VOLLE YOGHURT VAN DE PIET VAN MEINTJES HOEVE
COMPLEET MET KOFFIE OF THEE EN PURE SINAASAPPELSAP.

12,50 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.

LUNCH
Thuis genieten van vogels?
Bezoek de winkel voor mooie voederhuisjes voor je tuin of balkon!

Dik gesneden donker vloerdesembrood.
Brood zoals brood bedoeld is.
Vers afgebakken, ambachtelijk, clean label,
vegan, lactosevrij en 100% vloerdesem.

Rundercarpaccio

9,50

Pakje roomboter erbij? Laat het ons weten!

Healthy hoemoes

vegetarisch

Veganistische kikkererwtenspread
van zoete pompoen met cashewnoten,
rode uienringen en sinaasappel

Oude kaas, huisgemaakte truffelmayonaise en
pijnboompittenmix

8,30

Soepen
Echte tomatensoep

5,90

Van pomodori-tomaat en verse groentes,
lekker met een snee vloerdesembrood
Zonder pakje roomboter volledig vegan!

Verrassingssoep

wisselende
prijs

Vraag ernaar, voor elk seizoen een
heerlijk en passende soep, vaak
biologisch en uit de streek!
Vraag naar ons lunchsoepje!
2,80
Kleine variant van onze verse
soepen, tegelijk geserveerd met de lunch

Kip Soyaaah

8,90

Gerookte kipﬁlet, greenpeez, roomkaas
gedroogde zeewier-sesamtopping,
rode uiringen, radijsjes en
wasabi-soya glaze

Smoske gezond

8,80

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

Oude kaas

7,70

Keuze uit Rinse appelstroop of
mosterd-dille dressing en walnoten

Zalm Soyaaah

12,90

Gerookte zalmﬁlet greenpeez, roomkaas
gedroogde zeewier-sesamtopping,
rode uiringen, radijsjes en
wasabi-soya glaze

Heeft u een dieet of allergie?
Meld het ons en vraag naar onze speciale
allergenenkaart.

LUNCH

te bestellen tot uiterlijk 18.00

LUNCH
In het bezoekerscentrum verkopen we lekkere streekproducten uit Brabant.

Warme gerechten

Twee rundvleeskroketten

Brabants worstenbrood XL 4,00

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

Van ‘Bikken & Bakken’ uit Tilburg met
de befaamde worst van Keurslager
Van Hoof uit Udenhout

Desemtosti

5,30

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

Familietosti Groot Speijck 14,50
Flinke plank met 6 halve desemtosti’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.

Geit uit de oven

9,80

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

Twee grootmoeders
groentekroketten biologisch

8,90

9,10

Met mayonaise, pittige chilisaus en
vloerdesembrood

Toffe peer

9,20

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

Maaltijdsalades

Zalmsalade Soyaaah

16,90

Greenpeez, gedroogde zeewiersesamtopping rode ui, radijsjes,
wasabi-soya glaze, yoghurtdressing
en een ﬂinke snee vloerbrood

Salade carpaccio
Romige ragout

9,10

15,50

Van scharrelkip, verse champignons,
salade en vloerdesembrood

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

Voor de stevige trek

Salade warme geitenkaas 15,50

9,50

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

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

LUNCH

KIDS
Van het spelen in de OERRR speelnatuur krijgen
de kinderen honger! Zijn jullie al geweest?

Kindergerechten

Kindersoepje

3,90

Van de kaart

Pancakes

5,50

Met poedersuiker en stroop

Frietjes

6,20

Met appelmoes, mayonaise en een
kroket, kipkrokantjes of frikandel

Familietosti Groot Speijck 14,50
Flinke plank met 6 halve desemtosti’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 ons steentje bij om de natuur
door te geven aan onze kinderen!

Met zoete aardappelfrietjes +1,00
Ze zitten bomvol vitamine A en C.
Er zitten minder koolhydraten in zoete
aardappel dan in de ‘gewone’ pieper en
juist relatief veel vezels.

SPRUIT baby- en peutermenu

Zakje Go Pure chips

Bulgar Ratjetoe
4,80
Leeftijd vanaf 12 mnd

Zoet Stamppotje 4,40
Leeftijd 8-12 mnd

1,60

biologisch en glutenvrij

Paprika of naturel

Raketje voor de kids

1,20

Boterham

2,60

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

Met jong belegen kaas, vers gekookt eitje,
fairtrade chocolade hagelslag of jam
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!

KIDS

BIJ DE BORREL
Als de wilgenkatjes opengaan komt de hommelkoningin tevoorschijn.
Let maar eens op!

Brood & plank

6,90

Donker vloerdesembrood met zeezout
boter, huisgemaakte truffelmayonaise
en alioli

Rundvleesbitterballen (2 st) 2,00
Van ‘Kroketterij
de Bourgondiër’
met grove mosterd
en mayonaise

(8 st) 7,50
(12 st) 10,50

Bieterballen (6 st)

7,50

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

Dip de kip (8 st)

7,50

Malse kipkrokantjes met chilimayonaise

Tortillachips XL

Portie zoete aardappelfrietjes 3,90
Met huisgemaakte truffelmayonaise

Truffelfrietjes

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

Borrelplank Groot Speijck 17,50
Koude en warme bites voor bij de borrel

8,90

Met gesmolten kaas, chilisaus,
roomkaas en bosui uit de oven

Pittige kaassstengels

+ Guacamole +1,50

Warme oude kaas loempia’s met
chilimayonaise (8 stuks)

Sjips en dips

8,50

Ambachtelijk vers afgebakken chips met
guacamole, huisgemaakte truffelmayonaise
en alioli
vegetarisch

5,90

Flink portie zoete aardappelfrietjes
met topping van huisgemaakte truffelmayonaise, oude kaassnippers en bosui.

Gefrituurde uienringen
in bierbeslag gebakken met
chilimayonaise (10 stuks)

BIJ DE BORREL

7,50

6,90

TAART
Zo’n prachtig natuurbeeld bij jou thuis aan de muur? Dat kan.
Vraag ernaar in het bezoekerscentrum.

Zin in iets zoets en verantwoord?

Speijckkoek

3,60

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

Zachte zuivel

3,70

Volle yoghurt van de Piet van Meintjes
Hoeve uit Heukelom. Met huisgemaakte
krokante granola en jam van rood fruit

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

Hazelino

4,10

Hazelnootschuimgebak met karamelsaus, nougatine en verse slagroom

Ambachtelijk appeltaartje

3,70

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

Klein verwennerijtje

2,80

Mini-Hazelino met slagroom of
mini-Speijckkoek met slagroom

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

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

TAART

Flinke toef echte slagroom

0,50

WARME DRANKEN
Professioneel vergaderen in deze prachtige omgeving kan
hier ook! Boek de Van Tienhovenzaal of het Boshuisje.

Legends Finest Teas

2,50

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

Kofﬁe
Cappuccino
Babyccino
Flat white
Kofﬁe verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Dubbele ristretto
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Extra shot espresso?

2,50
2,70
1,50
3,00
2,80
3,10
2,50
3,10
3,60
2,70
+1,50

Chai tea latte

3,20

Verse muntthee

3,70

Iers, Italiaans, Spaans, Baileys

3,70

Jampot met een ijskoude blend van
gecondenseerde zoete melk, volle melk,
dubbele espresso en veel ijsblokjes.
Mix, shake en geniet!

Marokkaanse munt en honing

Verse gemberthee

Dé originele ijskofﬁe

Met citroen en honing

Verse zoethoutthee

Speciale kofﬁe

3,70

Met sinaasappel en honing

Warme chocomel

5,90

4,90

3,30

‘De enige echte’

Verse steranijsthee

3,70

met sinaasappel en honing

Gloeiwijn
met sinaasappel, steranijs
en kaneelstokje.

3,70

Scheutje Strohrum als kacheltje

Warme kinderchocomel

+1,50
2,60

Met vrolijke snoepjes!
Flinke toef echte slagroom

WARME DRANKEN

+0,50

Ook ‘to go’ te bestellen!

FRIS, SAP
Oog in oog staan met een prachtig dier?
Ga met ons mee de natuur in!

Fris

Coca Cola

20cl

2,70

Flesje ranja

1,70

Regular, zero

33cl

4,30

Liter-karaf ranja

5,90

Fanta

2,70

Orange

Tonic

2,70

Bitter Lemon

2,70

Rivella

2,80

Ginger ale

2,70

Fuze Tea

2,90

Sparkling, green

Echte dorstlessers (50cl)

Verfrissende limo’s

3,80

Groot glas plat of bruisend bronwater met
ijsblokjes, garnering en keuze in smaak:
Grapefruit
Citrus
Zwarte bessen
Gember

3,30

Ginger Beer

Old Fashioned Ginger Beer van Russell
& Co is met zorg geblend door gebruik
te maken van de rijke vurige smaak van
pure gember.

Purezza

35cl

Plat en bruisend water

75cl

Pakje Earth water
voor tijdens de wandeling?

2,60
5,60

NIEUW!
Limo(n)cello
Cocktail met citroenlikeur,
tonic, bruiswater,
ijsblokjes, munt
en citroen.

2,70

FRIS, SAP 1

7,50

FRIS, SAP
Vier je kinderfeestje in het bos!

#NoStraw
Een betere wereld begint bij onszelf. Op meerdere vlakken proberen wij bij Groot Speijck bij
te dragen aan duurzaamheid en een beter milieu. Dit is vooral merkbaar achter de schermen,
maar ook ervoor. Vandaar de keuze om bewust
om te gaan met het gebruik van onze biologisch afbreekbare rietjes. Deze zul je niet meer
standaard in alle drankjes tegenkomen.
‘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!

Zuivel

Fristi

2,70

Chocomel

2,70

Zuivel Jus

3,50

Verse sinaasappelsap met volle
yoghurt van de Piet van Meintjes Hoeve

Volle melk

2,20

Zin in iets zoets en verantwoord?

Tip!
In de winkel van Natuurmonumenten zijn ook
duurzame producten te koop zoals herbruikbare
rietjes, bamboe tandenborstels en wattenstaafjes. Ga lekker even snuffelen!

Zachte zuivel

Sap

De zuivel van de Smaak van Hier is
ontstaan op de Piet van Meintjes Hoeve
in Heukelom.
Liefde voor de koeien en het boerenleven staan centraal op deze boerderij.

Appelsap troebel

2,70

Sappige appel-perensap

2,90

Puur en (h)eerlijk troebel sap
van Landwinkel de Rozephoeve
aan de Kampina.

Eerlijke zuivel 100% natuurlijk
streekproduct.

Zontomaatje

2,70

Pure sinaasappelsap

klein

Vers geperst door onze
groenteboer

2,90 3,90

3,70

Volle yoghurt van de Piet van Meintjes
Hoeve uit Heukelom. Met huisgemaakte
krokante granola en jam van rood fruit

normaal

FRIS, SAP 2

SMOOTHIE
Heerlijke vers gemaakte smoothies!

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

4,90

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

Groen: Spinazie, broccoli, pastinaak
en appel

4,90

Heerlijke vers geblende smoothies

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

TIP Dé originele ijskofﬁe

SMOOTHIE

4,90

BORREL
Ken je de hop? Deze voor Nederland zeldzame vogel is in onze bossen gezien.

Tap

Fles

Hertog Jan pilsner

5,1%

2,80

La Trappe Isid’or

7,5%

4,60

Hertog Jan Weizener

5,7%

4,60

La Trappe Tripel

8%

4,60

La Chouffe

8%

4,30

(in het hoogseizoen)

Leffe Bruin

6,5%

4,60

Duvel

8,5%

4,30

Leffe Blond

6,6%

4,60

Liefmans

6%

3,60

Tripel Karmeliet

8,4%

5,10

Hoegaarden Radler 2.0

2%

3,30

Tripel Karmeliet

8,4%

4,50

Stadsbrouwerij 013

6%

5,20

(kleintje)

Witte Trappist

Rooie Stien IPA
5,5%

4,60

(in het hoogseizoen)
Welke vogel zit er
deze keer in
het wisselnest?

Maltbieren

Bavaria Malt 0,0%

2,80

Bavaria Radler 0,0%

3,40

Bavaria Wit 0.0%

3,40

Bavaria IPA 0.0%

3,50

Leffe Blond 0.0%

3,50

Wijnen, aperitieven

BIEREN

BORREL
Vergaderhuisje hier in de natuur?
Scan de QR code.

wit

Tierra Alegre biologisch

glas

ﬂes

4,20

18,50

4,20

18,50

4,20

18,50

4,20

18,50

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

Roc d’Opale
Frankrijk, IGP Pays d’Oc, druiven Chardonnay, Grenache Blanc
Proef citrus, kruiden

rood

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

rosé

Rose Saboroso
Portugal, Setubal, druif Castelao
Proef framboos, witte bloemen

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
2020 is het jaar van de wilde eend.
Kijk op jaarvandewildeeend.nl.

Aperitieven

Gedistilleerd

Rode port Ruby

3,80

Bitters en jenevers

Jonge jenever

2,80

Jägermeister

2,80

Schrobbelèr

2,80

Gin

4,30

Amaretto

4,30

Tia Maria

4,30

Baileys

4,30

Jameson whiskey

4,30

Mixdranken

5,50

7,50

7,50

Gin&Tonic

Limo(n)cello

Bombay Sapphire London Dry
Gin met Finley tonic

Cocktail met citroenlikeur,
tonic, bruiswater, ijsblokjes,
munt en citroen

Citroen, komkommer
Sinaasappel, jeneverbessen
Bosbes, munt
Steranijs, sinaasappel

APERITIEVEN, BITTERS/JENEVERS, GEDISTILLEERD, WHISKEY, MIXDRANKEN

IJSKOUD
In de winkel verkopen we stoere boots die ook stijlvol zijn.
Passen?

Verpakt ijs

Coupes

WIJ ZIJN NICE

Losgeslagen snicker

IJsjes gemaakt van echt biologisch
fruit, een beetje water of sap en wat
rietsuiker of honing.
Simpel en puur natuur, want fruit
smaakt van zichzelf al goed.

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

Chocolade droom

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

1,80

6,00

6,00

Boerenvanille-ijs, chocokrokantjes,
slagroom en chocoladesaus

Kids ijsfestijn

3,80

Boerenvanille-ijs, vrolijke snoepjes,
chocoladesaus, discodip en slagroom

Puur aardbei
Peer & sinaasappel

Zin in iets zoets en verantwoord?

Framboos & sinaasappel

Zachte zuivel

Bevroren fruit op een stokje 2,80

Volle yoghurt van de Piet van Meintjes
Hoeve uit Heukelom. Met huisgemaakte
krokante granola en jam van rood fruit

Framboos & hibiscus

3,70

Watermeloen & munt

Roomijs op een stokje

3,00

TIP
Dé originele ijskofﬁe

1,20

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

4,90

Aardbeien & slagroom
Stracciatella

Raketje voor de kids

IJSKOUD

NATUURMONUMENTEN
Wij zijn een beweging van Natuurliefhebbers. Voel je van harte welkom in ons
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten met winkel, horeca, vergaderlocatie
én de werkplekken van onze boswachters. Alles onder één dak. Geniet van
dit natuurgebied en alles wat wij hier aanbieden. Zo geniet jij van de natuur én
steun je het werk van Natuurmonumenten.

Wat je zoal bij ons kunt doen
Vergaderen vanaf

€ 50,00

Bedrijfsuitjes op maat vanaf

€ 175,00

Groepsuitjes op maat vanaf

€ 98,00

Excursies voor volwassenen vanaf

€ 7,00

Jeugdactiviteiten van OERRR

€ 4,20

Speurtochten

€ 7,00

Kinderfeestjes

per kind vanaf € 7,00

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

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!

Fotograaf Rob Rokven

Groot Speijck
Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk
Ook genoten?
Deel jouw geluksvlaagje
op onze facebook- en
tripadvisorpagina’s of
bezoek onze websites.

nm.nl/bcoisterwijk
grootspeijck.com
facebook.com/oisterwijksebossen
facebook.com/grootspeijck

(013) 591 50 70

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

