
CAMPING
BREEHEES

D R A N K J E S  •  S N A C K S  •  L U N C H  •  D I N E R  •  I J S 

Menukaart



Breehees ligt ten zuiden van Goirle, is gelegen aan het landgoed Gorp en Rovert en wordt door de meesten 
uitgesproken als “Brees”. De historie leert dat “Brees” een levensgemeenschap was van boeren. Er bestaat een 

anekdote over een boerendochter uit Diessen die in een ver verleden naar Brees” verhuisde. Ze kreeg van links en 
rechts te horen: “Ge zult daar nooit aarden want het is daar met kranten toegeplakt”. Nu bleek dat best mee te vallen 
want zij aardde er snel en ze voelde zich thuis. “Brees” zou een afgelegen gebied zijn gebleven als indertijd moderne 

verkeersmiddelen niet hun intrede hadden gedaan. “Brees” is een gebied wat alle seizoenen opvallend en 
nadrukkelijk laat beleven en de verbondenheid met de natuur is nog altijd een vanzelfsprekendheid. 

“Brees” heeft een eigen geschiedenis waar prachtige verhalen deel van uitmaken. Zo kennen we het verhaal van 
“De begraven schat”, “De gestolen gespen” en verhalen en feiten over invloeden die het beeld van het gehucht 

“Brees” ingrijpend veranderden. Brees of Breehees is vele eeuwen oud en de meest oude gegevens welke zijn terug 
gevonden dateren van het jaar 1419. De naam is afgeleid uit een combinatie van “bree” oftewel breed en “hees” wat 

spreektaal is voor heesgronden. Deze heesgronden kun je omschrijven als ‘met kreupelhout begroeide’ grond, wat bij 
hoog water onderliep en aan water was er geen gebrek. In vroegere tijden liep “Brees” vaak onder water vooral als de 
Goirlese watermolen de sluizen had neergelaten. En er is nog meer eigenaardigs met “Brees” want het oostelijke deel 

is Hilvarenbeeks grondgebied terwijl het westelijke deel Goirles grondgebied is.

Bron: tekst herschreven op basis artikel van Pierre van Beek en een kranten-artikel geschreven 
door Ben van de Pol in Het Nieuwsblad van het Zuiden van donderdag 13 april 1978.

Breese geschiedenis

Meneer de Boer (Sjef Schellekens) heeft samen met zijn vrouw Maria de 
campingboerderij vele jaren geleden opgericht. Vrijwel het hele gezin, bestaande 
uit twee zonen en twee dochters, is door de jaren heen betrokken geweest met 
activiteiten en/of logeer-mogelijkheden bij Breehees. In 2015 heeft dochter 
Carolien de campingboerderij overgenomen. Samen met haar man Huub 
staat zij nu met veel enthousiasme aan het roer!
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Fair trade koffie 2,10
Cappuccino / Koffie verkeerd 2,30
Latte Macchiato 2,85
Espresso 2,10
Dubbele espresso 3,70
Warme Chocolademelk 2,50
Meerprijs slagroom 0,50

Irish koffie 4,50
met Jameson whiskey single malt
Cuarenta Y Tres 4,50
Spanish koffie met licor 43
Amaretto koffie 4,50
Italiaanse koffie met karamel
Tilburgse koffie 4,50
met schrobbelèr en een lekkere toef slagroom

Koffie met een smaakje? Probeer onze 

Speciale koffies

Koffie & Thee

Breese chocolade droom koffie 3,00
met chocolade siroop, slagroom en oreo koekjes
Breese lazy karamel koffie 3,00 
met karamel siroop, slagroom en karamelblokjes
Breese hazel hally koffie 3,00
met vanille siroop en mini marshmallows
Zelfgemaakte ijskoffie  3,25
Zelfgemaakte ijskoffie met Baileys 4,30
Zelfgemaakte ijskoffie  met karamel 4,30 
Zelfgemaakte ijskoffie  met vanille 4,30 
Latte Macchiato 2,85
Latte Macchiato karamel 3,10 
met karamel siroop en karamel blokjes
Latte Macchiato vanille 3,10 
met vanille siroop en mini marshmallows
Latte Macchiato chocolade 3,10 
met chocolade siroop en oreo koekjes
Meerprijs slagroom  0,50
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Fair trade thee 2,10
Vraag naar de verschillende smaken
Verse muntthee 2,75

THEE SPECIALS

Wil je echt even genieten en de sfeer proeven bestel dan ons dubbel genieten plankje
€ 6.95



Overige dranken

Aardbei / Cassis / Watermeloen / Limoen / Orange / 
Meloen / Framboos 0,75 
High ranja 3,00
4 smaken ranja gepresenteerd in super leuke flesjes! 
Kan ranja aardbei 3,00

Pakje Wicky fruitdrink 1,50
Schulp biologische appelsap 2,10
Schulp biologische sinaasappelsap 2,50

Coca Cola / Coca Cola Zero 2,10 
Fanta / Sprite 2,10
Chaudfontaine rood / blauw 2,10
Lipton Ice Tea / Ice Tea Green 2,15
Finley Bitter Lemon / Tonic / Cassis 2,30
Fristi / Chocomel 2,30
Rivella 2,50
Vers geperste jus d’orange 3,10
Dagelijks vers geperst door onze collega Turbo Tim!
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Heerlijk om de dorst te lessen voor jong en oud!

RanjaRanja

Onze smoothies worden dagelijks vers voor 
u gemaakt en zijn gemixt van 100% vers 
fruit en zonder toegevoegde suikers! 

Smoothie met ananas en mango 3,50
Smoothie met aardbeien en banaan 3,50
Smoothie met bosbessen 3,50
Smoothie met frambozen en aardbeien 3,50
Smoothie met mango en framboos 3,50
Smoothie met mango en aardbeien 3,50

FRISDRANK

SMOOTHIES

Kleine beker smaak naar keuze 2,50 
Grote refill beker om mee te nemen smaak naar keuze 3,75 
Refill smaak naar keuze 1,75

Strawberry (rood) of raspberry (blauw)

Slush puppieSlush puppie



Voor bij de borrel

BorrelplankenBorrelsnacks
Bourgondische borrelplank klein 7,95
Bourgondische borrelplank groot 15,00

Onze borrelplanken zijn afgestemd 
op het seizoen en worden samengesteld
door Keurslagerij van Hest. Deze kunnen
bestaan uit lekkere soorten kaas, 
worst etc. 
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Bourgondisch desembrood 5,95
om zelf aan te snijden met smeersels zoals aioli, 
groene pesto en kruidenboter
Bourgondische bitterballen (6 stuks) 4,00
Vegetarische bitterballen (8 stuks) 5,00
Mini snacks (8 stuks) 4,25
Mini frikandellen (8 stuks) 3,00
Mega mix (van alles wat, 24 stuks) 8,50
Nacho’s zoals het hoort 4,95
Mega snackschaal 10,95
nacho’s en 18 snacks

Bekijk op de achterkant van deze menukaart ook eens onze nieuwe 
freaky wafel!

Vraag ook
 naar onze glutenvrije en vegetarische
snacks!!



Gebak & high - tea
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Maria laat je graag kennismaken met haar taarten uit de eigen keuken van 
Breehees. Onze taarten worden bereid met verse ingrediënten van het land.

Een gezellige high-tea bij Breehees is voor jong en oud een aanrader! 
Let op: voor een high tea dient u minimaal 1 dag van te voren te reserveren.

met muffins, brownies, scones met clotted cream, 
zoete en hartige cakejes, taart, sandwiches, zachte 
kleine bolletjes met sla, tomaat, komkommer en 
kaas of ham en onbeperkt koffie en thee

Breese high-tea 16,95  p.p. Boeren high-tea 18,00 p.p.

een extra uitgebreide high-tea met een 
echt goei suupke erbij

Maria Bakt - gebak van de dag (vraag ernaar) 2,50

Appeltaart gebakken door Maria Bakt 2,75

Appelflap zelf gebakken (mits voorradig) 1,75

Donut op Amerikaanse wijze 1,75

Macarons 1,00 p.s. (ook in verpakking mee te nemen)

Cupcakes 1,25 p.s. (ook in verpakking mee te nemen)



Kies je biertje !
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Het mag wel:

Ik heb zin in bier met alcohol Nee

Verfrissend smaakvol Helemaal iets anders

Lijken op 
een pilsje

Licht zijn Fruitig
smaken

Fris

Kornuit

Stevig

Grolsch 
Beugel

Fris en 
hoppig

Fris en
fruitig

WeizenerGrimbergen
Blanche

KersCitroen

Zoet
Radler

Zuur

Liefmans
met ijs

Lindemans
Kriek

Doordrinker

Genieter Fruitig

Hoppig

Met
specerijen

IPA / Blije
Bakkes

Ja Nee

La Trappe
Blond

Grimbergen
 Blond

Hoeveelheid alcohol

VeelMeerMeest

Grolsch 
Kanon

Zoet Bitter Kruidig

La Trappe 
Tripel

Grimbergen 
Tripel

Grolsch
Tripel

Zoet

Bitter

La Trappe
Dubbel

Grimbergen 
Dubbel

Ja

Fruitig zijn Licht zijn Lijken op pils

Radler 0,0 Weizen 0,0 Grolsch 0,0

La Trappe Witte Trapist

Smaakvol

Het mag wel:

Lekker bij
onze kipsaté

Heerlijk 
bij Huub’s
stoofpotje

Lekker bij carpaccio

Heerlijk bij
onze biefstuk

Top bij nacho’s 
en bitterballen

Verrukkelijk
bij kazen

Lekker bij
 carpaccio

Perfect bij bbq 
gerechten!



Bier
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Kornuit 2,10
Kornuit groot 3,85
Grolsch beugel (0,45 cl) 3,70
Grolsch beugel Blond (0,45 cl) 4,00
Grolsch beugel Dubbel (0,45 cl) 4,00
Grolsch 0.0 1,95
Grolsch weizener (tap) 3,20
Grolsch weizener groot (tap) 4,95
Grolsch weizener 0,0 3,20
Grolsch kanon 3,50
Grolsch radler 3,10
Grolsch radler 0.0 2,95
Mean Time London IPA 3,20

Vraag naar onze 

wisseltap! 

Grimbergen Blanche (tap) 3,25
Grimbergen Blond 3,25
Grimbergen Dubbel (tap) 3,25
Grimbergen Dubbel (tap) met grenadine 3,50
Grimbergen Tripel 3,25
Lindemans Kriek 3,25
Liefmans 3,25
Rodenbach Heerlijk fris fruitig biertje 3,25
La Trappe Witte Trapist 3,95
Cornet Oaked  3,95
Blije Bakkes een echt Gôols biertje 3,95
Droeftoeter Goolse I.P.A 3,95
Op z’n Kop Goolse Tripel 3,95

Naast deze bieren hebben we 
diverse speciaal bieren. Vraag 
onze medewerkers welke we 

hebben uitgekozen!



Wijn en cocktails
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Witte wijn
Fris, fruitig en sappig 3,20
Sauvignon Blanc | Nerea | Catalunya Spanje 
Zoet 3,20
Sonnenstübchen | Bastian | Rheinhessen Duitsland
Vol en romig 3,20
Chardonnay | Quay Landing | Australië

Rosé
Fruitig en kruidig 3,20
Tempranillo rosado | Nerea | Catalunya Spanje

Rood
Fruitig en kruidig 3,20
Pinotage | Die Groot Lag | West-Kaap Zuid-Afrika

Port
Rode port 2,95

De cocktails bevatten minimaal 75% 
van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 

fruit. Ze bestaan uit 100% vers 
fruitsap gecombineerd met alcohol.

Cocktails

Gin tonic 5,95 
Gewoon zoals het hoort! Lekker met citroen en munt.

Gin TonicGin Tonic

Pina Colada cocktail 4,50
met ananas, mango, kokos en rum
Baileys cocktail  4,50
Met aarbeien, banaan en baileys
Red daiquiri cocktail 4,50
met frambozen, aarbeien en rum



Lunch (11.00 - 17.00 uur)
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Uitsmijter 6,95
op wit of bruin brood met rauwe ham en boerenkaas 
van Keurslagerij van Hest

Bourgondische kroketten op brood 5,50
twee goed gevulde bourgondische kroketten 

Vegetarische kroketten op brood 6,00
twee heerlijke vegetarische kroketten

Tosti ham / kaas 3,50
met gekookte ham en boerenkaas

Tosti Italiano 4,50
met kip, pesto en kaas op wit brood

Tosti A La Sander 4,50
speciaal samengesteld door onze kok Sander 
(om je vingers bij af te likken)

Clubsandwich kip 8,50
wit brood met bacon, kaas, rauwkost en chips 

Clubsandwich zalm 9,50
wit brood met roomkaas, rode ui, rauwkost en chips

Broodje carpaccio 8,50
op bourgondisch brood met parmezaanse kaas, rucola, 
pijnboompitjes en truffeldressing

Broodje gerookte zalm 8,50
met roomkaas, rode ui, pesto, pijnboompitten en rucola

Broodje “Goolse Geit” 7,25
twee dikke plakken desembrood gevuld met geitenkaas, 
spek en walnoten

Carolien’s salade 12,95
met gemengde sla, carpaccio, rucola, parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes 
en truffeldressing

Goolse Geit salade 12,95
met geitenkaas, sla, tomaatjes, komkommer, 
honing, pijnboompitjes, spek en honing-mosterd dressing

is a good mood ”“Good food



Kids
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Smulbox 4,95
met frietjes en de keuze uit 
een frikandel, bitterballen of 
een portie kipnuggets. 
Inclusief een pakje drinken en 
natuurlijk een cadeautje !!

Meneer de Boer’s Smulbox

Boevenbordje 
om lekker van je ouders het eten te pikken 
Poffertjes 4,50 
met poedersuiker en een cadeautje
Kinder spare-ribs 7,95
Amerikaans recept, keuze uit zoet, pittig of naturel Kinderijsje (beker mag mee naar huis!) 3,50

Meneer de boer beker, gevuld met vanille-ijs en slagroom
Dame blanche 4,95 
met een heerlijke chocoladesaus
Coupe zoete koek 4,95
kaneelijs met stukjes stroopwafel en slagroom
Paardenmop 5,50
Ijsverrassing met slagroom
Maria Bakt parfait 3,25
progres gebakje speciaal door Maria gebakken
Opa en oma ijsje 4,25
vanille-ijs advocaat en slagroom
Boerderijs - zoek een handijsje binnen in onze vriezer 
Lekker ijs van echte melk, volle yoghurt en verse room 
met 100% biologisch en natuurlijke ingrediënten
Freaky wafel
Bekijk de achterkant van deze menukaart voor deze super
lekkere nieuwe wafel!

NAGERECHTEN

Tip:
Bestel onze nieuwe

Meneer de Boer
ijsbeker!

Smulbox + Meneer de Boer ijsbeker 7,50
met frietjes en de keuze uit een frikandel, 
bitterballen of een portie kipnuggets. Inclusief 
een pakje drinken en natuurlijk een cadeautje!! 
Nadat je de smulbox lekker leeg hebt gesmuld 
krijg je van ons nog een Meneer de Boer ijsbeker 
(die je mee naar huis mag nemen) gevuld met 
vanille-ijs en slagroom.



Diner
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Carpaccio met vlees van Van Hest “zoals hij hoort” 7,50
met kaas, pijnboompitjes, lente-ui en truffeldressing 

Gerookte zalm 8,95
met toast en kruidenkaas

Soep van de dag 4,50 

Tomatensoep met ballen 4,50 

Bourgondisch desembrood om zelf aan te snijden 5,95
met smeersels zoals aioli, groene pesto en kruidenboter

Gepelde gamba’s 8,95
in de beroemde saus van Den Overkant

Voorgerechten

Onze pizza’s hebben een diameter van 30 cm breed

Salami / Quattro Formaggi / Vegetarisch met gegrilde 
groenten      / Tonijn / Margarita 8,50

Pizza

Onze gerechten worden geserveerd met frietjes & salade! 

Spare-ribs van het landvarken 16,95 
(Amerikaans recept) keuze uit zoet, naturel of pittig

Huub’s heerlijke stoofpotje 16,95 
Zelfgemaakt stoofvlees met lekkere dikke friet

D’n Breese biefstuk van de haas (180 gr.) 19,95
van Keurslagerij Van Hest met champignon- of pepersaus

Portie kipsaté met kroepoek en gebakken uitjes 12,95 

Boerenburger (180 gr.) 11,95 
Lakenvelder vlees op een broodje met bijpassende saus

Veggie Cajun burger (140 gr.) 15,95
een vegetarische bonenburger met een pikante bite met 
kaas, tomaat, komkommer en een lekker sausje

Gepelde gamba’s 17,95 
in de beroemde saus van Den Overkant

Gepaneerde schnitzel 12,95 
met pepersaus of champignonsaus

Gepaneerde schnitzel vegetarisch 12,95
met pepersaus of champignonsaus

Goolse Geit salade 12,95
met geitenkaas, sla, tomaatjes, komkommer, 
honing, pijnboompitjes, spek en honing-mosterd dressing 

Carolien’s salade 12,95
met gemengde sla, carpaccio, rucola, parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes 
en truffeldressing

SuperHuub burger (350 gr.) 14,95 
voor echte mannen (of stoere vrouwen!) met spek en 
cheddar kaas! Op een broodje, met bijpassende saus



Met deze gevulde plank kun je samen aan tafel genieten 
van een combinatie van diverse soorten kwaliteitsvlees 
van Van Hest (varkensvlees, rundvlees en kip), 
frietjes, salades en sausjes.

Meld het aan onze bedrijfsleiding! Deze persoon kan contact maken
tussen u en de keuken. Let op: kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken 

nooit 100% uit te sluiten.

Diner

Boerenplank

Allergie en /of voedselintolerantie ?

MEGA PLANK 
TE BESTELLEN 
VANAF 2 PERSONEN

Echt even gezellig eten? Bestel dan onze:

Deze plank is geschikt voor 2 personen

18,50
P.P.
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Overnachten & paardrijden

Dat kan in de vakantiehuisjes, glamping tenten 
of met uw eigen tent, caravan of vouwwagen 

op het grootse kampeerterrein.
Informeer gerust of kijk op www.breehees.nl!

Overnachten bij Breehees?

Paardrijden tijdens je vakantie!

Like ons op

Social Media:
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Als je aankomt bij Camping Breehees kun je, je eventueel 
aanmelden voor één van onze “paarden-pakketten. Dit 
kun je doen bij de receptie. Je hoeft dus niet op voorhand 
te reserveren. Op de website kun je dus alvast wat 
mogelijkheden bekijken, en je natuurlijk alvast verheugen 
op de paardenpret!! Onze lessen zijn nooit volgeboekt want 
alle kinderen hebben het recht om deel te kunnen nemen. 
Maak je dus geen zorgen, alle kinderen die meedoen 
komen elke dag aan de beurt!



Activiteiten

Bij Breehees kunt u genieten van het échte boerderijleven. 
Kijken bij de paarden en koeien, bijkomen op het terras en 
overnachten op de camping, in de glamping FarmCamps tenten 
of in de vakantiehuisjes! Ondertussen kunt u genieten van de omgeving
of deelnemen aan de activiteiten. Feestje of familiedag? Ook dan kun je bij 
Camping Breehees terecht. Een (mid)dag boordevol leuke activiteiten, 
een mooie wandeling door een uniek stukje natuur en daarna wat eten 
en drinken bij OpBreehees! Bekijk hieronder enkele mogelijkheden:

* BreeSjezen (en klimmen)

* Gek op Holland

* Tramtochten

* CSI Breehees

* Wandeltochten

* Lasergamen

Neem voor meer informatie een kijkje op www.breehees.nl

* Wie is de mol van Breehees?

* Hoge Breehees landspelen

* Ranking your team

* XL-games

* Bezoek Brouwerij Nicholaas 

* Het geheim van Breehees

* Bumper voetbal

* Archery (pijl & boog)

* Big Music Quiz 

* Jongens tegen 
   de meisjes
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- NIEUW -- NIEUW -

Freaky
wafel

     HUISGEMAAKTE WAFEL 3,--      HUISGEMAAKTE WAFEL 3,-- 
KIES AANVULLEND MAXIMAAL 5 INGREDIËNTEN

EN WIJ STELLEN HEM SAMEN TOT EEN FREAKY WAFEL!! 
INGREDIËNTEN 0,75 PER STUK

Mini donut
Mini marshmallows

Mini oreo koekjes

INGREDIËNTEN 0,50 PER STUK

Slagroom
Vanille-ijs 

Chocoladesaus
Aardbeiensaus

Smarties
Popcorn

Karamel
Discodip
Nutella

Ijshoorntje
Aardbeienjam

Hagelslag


