
Limo’s
Probeer onze huisgemaakte limo’s  

Lunch
Onze Speijckers hebben 
de lekkerste nieuwe 
lunchgerechten bedacht.

eten en drinken in het bos

grootspeijck

Koffie
staat
klaar



Gratis wifi : Natuurmonumenten Oisterwijk

Natuurlijk
genieten

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. 

Wij wensen je een fijne dag!
Natuurmonumenten en Groot Speijck Le
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Speijck
ontbijt

grootspeijck

Zachte zuivel    4.6
milde yoghurt | huisgemaakte krokante 
granola | jam van rood fruit

Speijck ontbijt   14.5
pancakes | fruit | jam | honing | 
huisgemaakte granola | volle yoghurt 
van de Smaak van Hier
Koffie of thee | sinaasappelsap

Smoothiebowl   12.5
mango | aardbei | banaan | bosbes | 
kokosrasp | huisgemaakte granola

Nieuw ons O’wijk ontbijt    16.9
croissant | gekookt eitje | boterham 
belegen kaas | worstenbroodje | 
yoghurt  met granola en bosbessen | 
verse jus |  koffie of thee

 
Laat een ontbijtje scoren?  
Overleg even met de Speijckers!

Cadeautip!
Geef een tegoedbord cadeau 

voor een heerlijk én gezond 

Speijck ontbijt. We laten dit 

originele ontbijtbordje graag 

aan je zien bij de bar.



Onze verrassingssoep is van de Brabantse
‘verspillingsfabriek’. Deze heerlijke soepen
worden gemaakt van verse groenten die
niet naar de (super)markt mogen. Ze zijn de 
dupe...waarom? Omdat ze wat afwijken in kleur, 
vorm of maat. Niet perfect dus, maar de natuur 
maakt geen perfecte groente! Bovendien: smaak 
zit van binnen. Daarom smaakt deze soep, vinden 
wij, nog nét iets lekkerder!

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!

Glutenvrij broodje? +1.0



Lunch

 

 

Lunch

Soep 

Lunchsoepje   3.9
keuze | samen met lunch

Tomatensoep  7.0
pomodori | brood | roomboter

Verrassingssoep wisselende prijs
brood | roomboter
 

Broodje

Rundercarpaccio    11.6
truffel | kaassnippers | pittenmix

Muhammara   10.5
vegan | paprika-granaatappel spread | 
walnoot 

Club smoske  12.5
eiersalade | serranoham |  
belegen kaas | chilidip

Club krab  12.5
krabsalade | serranoham |  
belegen kaas | chilidip

Kip soja  11.5
krokante kip | sesam | radijs |  
soja-chilidip 

WARM

Voor de stevige trek    12.9
keurslager van Hoof | gehaktbal |  
jus | grove mosterddip | brood

Worstenbrood xl  4.9
ambachtelijk | keurslagerij van Hoof
  
Pittig groentebroodje    4.2 
vegan | de groene bakker 

Desemtosti bruin | wit  6.0
kaas | ham | huisgemaakte tostidip

Twee rundvleeskroketten  10.8
grove mosterddip | brood

Twee grootmoeders  10.8 
groentekroketten   
pittige chilidip | brood

Vlees/vega combi van de kroketten 
kan ook! Laat het ons weten!

Brie truffel  12.0 
gesmolten brie | serranoham | 
truffeldip 

Romige ragout  11.8
kip | champignons | brood

favoriet   vega 



Laat je verrassen door 

onze nieuwste salade 

kip soya met krokante 

kipstukjes.

Vita- 
mientje

smoothies



maaltijdsalade + brood

Salade carpaccio    15.9
truffel | kaassnippers | pittenmix | 

Salade brie truffel  15.9
truffel | gesmolten brie | serranoham

Salade kip soja  16.9
krokante kip | sesam | radijs |  
soja-chilidip

kids

Friet & snack     7.0
appelmoes | mayonaise 
kroket / frikandel

Kindersoepje  4.5
brood | boter

Pancakes  6.0
poedersuiker | stroop

Zakje go pure chips  2.0
biologisch | glutenvrij
paprika / naturel

Boterham  3.6
jong belegen kaas  
/ eitje / chocolade  
hagelslag / jam 

Familietosti Groot Speijck  16.8
6 halve desemtosti´s | tostidip | curry | 
wit & bruin

Bij iedere verkochte familietosti 
wordt 1 euro 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!

Boevenbord  gratis
Je krijgt een bordje en bestek,  
dan kun je stiekem wat lekkers  
stelen van het bord van je ouders.

Lunch 

1  
euro

Beleef de wandelroute  
Groot Speijck bij Oisterwijk. 

Vanaf Bezoekerscentrum 
Oisterwijk loop je een mooie 

en afwisselende route van 
3,5 km. Deze route voert je 
door het sprookjesachtige 

Oisterwijkse bos met 
doorkijkjes op zeker vier 

vennen. Kijk onder meer uit 
over het grootste ven:  

het Kolkven. 

Lunch

favoriet   vega 



bijspeijckeren 
Zonder bijen en 
hommels zouden 
we veel fruit 
moeten missen 
zoals aardbeien, 
appels of kiwi’s.



Smoothie  
& sap

Smoothie & sap

Smoothies  

Vers geblende smoothies    5.9
appelsap | 60% dagelijkse behoefte 
fruit en groentes | zonder toevoegingen 
| vitaminebom 

Onze smaken:
• aardbei-banaan 
• mango-banaan
• ananas-mango
• aardbeien-mango
• mango-banaan-ananas-spinazie 

•  rood paprika-tomaat-wortel-
pastinaak-rode biet

•  oranje 
gember-wortel-paprika-knolselderij

•  groen 
spinazie-broccoli-pastinaak-appel 

sap

Troebele appel-perensap      3.5
Sappige appel-kersensap  3.5
puur | (h)eerlijk | landwinkel de 
Rozephoeve aan de Kampina

Appelsap troebel | bio  3.1
Zontomaatje  3.1

Pure sinaasappelsap klein  4.5
Pure sinaasappelsap normaal  5.5
vers geperst door onze groenteboer 

Opfrissertje  5.0
bol boerenvanille-ijs met pure 
sinaasappelsap

Zuiveljus  4.1
pure sinaasappelsap | volle yoghurt

Is het frisdrank? Is het 
siroop? Nee het is ‘frisje! 
Verantwoord fruitwater 
zonder toevoegingen en 
100% natuurlijk! 
Laat je inspireren en share a happy 
moment. it’s all about the smile!
Combineer onderstaande smaken 
met plat of bruisend water.

Yellow fellow  3.9
mandarijn | ananas | citroen

Pink drink  3.9
aardbei | sinaasappel | citroen

Funky rainbow  3.9
kiwi | sinaasappel | ananas | aardbei | 
rode druif | citroen



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

Roodborsten houden vooral van 
rommelhoekjes. Onder struiken, stapels 
hakhout of stenen vinden ze namelijk hun 
favoriete voedsel: spinnen en insecten 
zoals langpootmuggen, oorwurmen, vliegen, 
rupsen en andere geleedpotigen.

bijspeijckeren 

Foto gemaakt door Els Oomis op  
de kussens van onze loungehoek

ook  
to go

warme drank



Koffie

koffie / espresso    3.0

dubbele espresso   3.9

Golden latte / chai tea latte 3.9
 
Dirty latte 
extra spiced met shot espresso  4.5

Flat white  3.9
Cappuccino  3.2
Koffie verkeerd / latte macchiato  3.5
Babyccino  2.2

havermelk +0.2
karamel +0.2

Dé originele ijskoffie   5.9
jampot | volle melk | gecondenseerde 
melk | dubbele espresso | ijsblokjes
mix shake en geniet!

Affogato  4.6
vanilleroomijs | dubbele ristretto

THEE

Verse theeën met honing     3.9
Marokkaanse munt 
zoethout | sinaasappel 
gember | citroen
steranijs | sinaasappel

Clipper tea   2.9
Nogal Engels dus bezeten van goede 
thee:)
plasticvrij | 100% bio | zonder 
toevoegingen | fairtrade

English breakfast | earl grey | groen | 
rooibos | rood fruit

Speijckthee met honing     3.9
kaneel | steranijs | munt | sinaasappel

CHOCOMEL
Warme chocomel  3.5
‘de enige echte’ 

Warme kinderchocomel  3.3
vrolijke snoepjes

flinke toef echte slagroom +0.8

Warme 
dranken

Warme dranken

favoriet   vega 



De vos gebruikt meer dan 40 soorten 
geluiden. Het meest opvallende en 
angstaanjagende geluid is een luide 
schreeuw. Daarnaast produceert de vos 
nog tientallen andere stemgeluiden om zijn 
soortgenoten te roepen, alarm te slaan en 
natuurlijk om te pronken bij de vrouwtjes.

bijspeijckeren 

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.



Mini’s    3.5
Speijckkoek of hazelino |  
verse slagroom

Speijckkoek  4.4
luchtig | walnoot | oisterwijkse 
bloemenhoning

Ambachtelijk appeltaartje  4.4 
vers afgebakken | jonagold |  
oma’s recept

Hazelino  5.0
hazelnootschuim | karamel |  
krokantjes | verse slagroom
De (mini)hazelino zonder krokantjes  
is glutenvrij

Why Nut  4.4
pecan | walnoot | hazelnoot | 
amandelspijs

Carrotcake  5.5
vegan | bakkerij Van Planten |  
gebrande noten

Seizoenstaart wisselende prijs
verrassing
 
Verwenmoment  6.0 
koffie, thee of cappuccino &  
mini hazelino

flinke toef echte slagroom + 0.8

Taart 

Laat je verrassen door 
de heerlijke smaak van 
hazelnootschuim, karamel, 
krokantjes en verse slagroom.

Taart

favoriet   vega 



Bezoek de vernieuwde winkel 

van ons Bezoekerscentrum. 

Hier helpen onze vrijwilligers 

je ook op weg met informatie 

over het gebied, onze 

activiteiten voor jong en oud  

of een lidmaatschap.

nieuwe
winkel
Welkom bij de   

van Natuur- 

monumenten

Bezoek ons  
ook online!



 

koude dranken
Coca cola | zero | Fanta |  
Bitter lemon | tonic |  3.1

Coca Cola 33 cl     4.8
regular | zero  

Ginger ale | Fristi | Chocomel 3.2
Fuze tea sparkling | green  3.4

Bundaberg gingerbeer 37.5 cl  4.9
craft softdrink | authentiek  
Australisch recept

Flesje ranja  2.2
Liter karaf ranja  6.5

Purezza 35cl  2.9 
Purezza 75cl  5.9
plat of bruisend water

echte dorstlessers

Verfrissende limo’s 50 cl     4.4
grapefruit | citrus | bosbessen
 
plat of bruisend water | garnering | 
ijsblokjes

Appeltje voor de dorst 50 cl 4.5
appel-perensap | munt |  
plat of bruisend water

Vitamine k(ers) 50 cl 4.5
appel-kersensap | munt |  
plat of bruisend water
 
#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 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!

Fris &
limo

Fris & limo

favoriet   vega 



Ambachtelijke 
bitterballen & 
Speijcknacho’s 
heerlijk voor 
bij de borrel



tap
Hertog Jan pilsener 5,1%  3.3
Hertog Jan weizener 5,7%  5.1
Leffe bruin 6,5%  5.1
Leffe blond 6,6%  5.1
Tripel Karmeliet 8,4%  5.9
Witte Trappist 5,5%  5.1

fles
La Trappe Isid’or 7,5%  5.1
La Trappe Tripel 8%  5.1

La Chouffe 8%  5.1
Vedett IPA extra 6,5% 5.1
Liefmans 6%  4.1
Hoegaarden Radler 2%  3.9

0,0%
Hertog Jan Malt  3.3
Hoegaarden Radler  3.9
Leffe blond 4.6
Leffe bruin   4.6
La Trappe Nillis  4.6

Bier &
borrel

Brood & plank   7.9
zeezout boter | truffeldip | muhammara 

Ambachtelijke bitterballen 
2st 3.0 | 8st 9.9 | 12st 13.5
draadjesvlees | grove mosterddip

Cas & Kas bitterballen (8st)   10.5 
100% vegan | vegan mayonaise
Cas & Kas zijn samen op zoek gegaan 
naar de ideale receptuur voor vegan 
bitterballen. Nét zo lekker 
als normaal, maar dan 
een stukkie beter voor de 
wereld. Niet van echt te 
onderscheiden!

Dip de kip (8st) 10.8
kipkrokantjes | chilimayonaise 

Pittige oude kaasrolletjes   9.9
oma bobs | kaas | chilimayo

Speijcknacho’s   9.9
bieslookroomkaas | chilisaus | belegen 
kaas | bosui
guacamole + 1.5

Chips en dips     11.5
vers afgebakken | guacamole |  
truffel | muhammara

Zoete aardappelfrietjes   8.9
huisgemaakte truffeldip

Truffelfrietjes   8.9
zoete aardappel | truffeldip | oude kaas

bij de borrel

Bier & borrel



Dagvlinders en nachtvlinders
Iedereen wil graag vlinders in zijn tuin, 
maar wist je dat de meeste soorten 
’s nachts vliegen? Slechts 5% van alle 
vlinders in Nederland zijn dagvlinders. 
Dat zijn 53 soorten tegenover zo’n 2400 
nachtvlinders. In de schemering valt er 
dus eigenlijk heel wat meer te zien.

bijspeijckeren 

Pieris
napi
klein geaderd

witje



 

wijnen 
glas 4.9 | fles 20.5 

Fris wit    
Colorea | verdejo |  Spanje 

Vol wit
Las Rocas | chardonnay | Chili

Rood
Colorea | tempranillo | Spanje

Rosé
Saborosa | castelao | Portugal

port
Ruby | touriga nacional | Portugal   3.9

bubbel
Brut nature 7.9
macabeo | Spanje 20cl   

Fizz Fizz Fizz fles
parellada | Spanje  24.5

gedistilleerd 
Gin | Jameson whiskey |  
Bacardi rum  4.6
Jonge jenever | Schrobbelèr  3.9

cocktails
Gin & tonic 8.0
Bombay | Finley | sodawater | ijsblokjes
citroen | komkommer of sinaasappel | 
steranijs

Limo(n)cello 8.0
Citroenlikeur | Finley | sodawater | 
ijsblokjes | munt | citroen

Wijn &  
bitters

Wijn & bitters

favoriet   vega 



De beste ingrediënten maken 

de lekkerste ijsjes. Echte,  

hele vruchten uit het seizoen, 

bio-room van buitenkoeien: 

we zijn altijd op zoek naar  

het beste. 100% natuurlijk.  

De beste ingrediënten.  

Planet Positive.



 

ijskoud

Raketje    
voor de kids  2.0

Wij zijn nice
IJsjes gemaakt van 
echt biologisch fruit, 
beetje water of sap 
en wat rietsuiker of honing.  
Simpel en puur natuur! 

Knijpijsje 2.4
puur fruit 
aardbei of peer & sinaasappel   
 
Bevroren fruit op een stokje 3.4
framboos & hibiscus  
watermeloen & munt  

Roomijs op een stokje  3.5
Aardbeien & slagroom

ijscoupes

Chocoladedroom      6.9
boerenvanille | chocoladekrokantjes | 
slagroom | chocolade

Fruitbom  6.9
boerenvanille | huisgemaakte granola | 
seizoensfruit | aardbei | slagroom

Losgeslagen snicker  6.9
boerenvanille | pindakrokant |  
slagroom | karamel | chocolade

Kids ijsfestijn  4.5
boerenvanille | vrolijke snoepjes | 
chocolade | discodip | slagroom

IJsjes

IJsjes

favoriet   vega 



Op deze unieke locatie in de Oisterwijkse 
bossen doen we er alles aan om ervoor te 
zorgen dat je je thuis voelt bij ons. Of dat 
nu voor een hele dag is of voor een korte 
rustpauze, iedereen is welkom!

Samen met onze enthousiaste Speijckers 
hopen we iedereen een stukje échte 
Brabantse gastvrijheid te laten ervaren.

We investeren veel tijd in ons team op 
ontwikkelingsgebied maar zeker ook om 
plezier te hebben met elkaar:) 

Denk je dat je past in ons team. Laat het 
ons weten via werken@grootspeijck.com 
en kom op de koffie!

grootspeijck.com

bijkletsen met

Mark &

Marieke

Guus de Speijck-doodle



High Tea
• soepje  
• hartige en zoete traktaties
• gezonde fruit smoothie 
• onbeperkt thee 
• plat en bruisend water 
•  feestelijk glaasje bubbels  

{+ € 4.5 p.p.}

25.5  
p.p.

31.5  
p.p.

Small  
Tea 
Kidsvariant van  
onze High Tea.  
• tomatensoepje  
• volop lekkers op tafel
• gezonde fruit smoothie  
• onbeperkt ranja

24.5  
p.p.

27.5  

+ soep

14.5 
p.p.

Speijck
verwenlunch
Ambachtelijke 
lunchplank 
• soepje  
•  planken met luxe belegd 

desembrood 
• gezonde fruit smoothie  
• glaasje met hazelnootschuim  
• plat en bruisend water

Wij verzorgen deze arrangementen altijd binnen op reservering  

van dinsdag t/m zaterdag.   

Afmeldingen kunnen tot één dag van te voren doorgegeven worden.  

Graag denken we met je mee, heb je een dieet, allergie of andere 

wensen, dan horen wij het graag!   

grootspeijck.com

Gedekte 
tafel 
• verschillende belegsoorten  
• vers afgebakken desembrood 
• salade • {soepje}   
•  bourgondische rundvlees-  

of groentekroket 
• gezonde fruit smoothie  
• plat en bruisend water

 

op
reservering



grootspeijck.cominfo@grootspeijck.com (013) 591 5070 


