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BREESE GESCHIEDENIS

Breehees ligt ten zuiden van Goirle, is gelegen aan het landgoed Gorp en Rovert en wordt door de meesten uit-
gesproken 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 ge-

gevens 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.

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!

CAMPINGBREEHEES



KOFFIE & THEE

FAIR TRADE KOFFIE 2,30

CAPPUCCINO / KOFFIE VERKEERD 2,60

LATTE MACCHIATO 3,10

ESPRESSO 2,30

DUBBELE ESPRESSO 3,70

WARME CHOCOLADEMELK 2,75

MEERPRIJS SLAGROOM 0,50

IRISH KOFFIE 5,00
Met Jameson whiskey single malt en slagroom

CUARENTA Y TRES 5,00
Spanish koffie met Licor 43 en slagroom

AMARETTO KOFFIE 5,00
Italiaanse koffie met karamel en slagroom

TILBURGSE KOFFIE 5,00
Met Schrobbelèr en slagroom

OVERHEERLIJKE THEESOORTEN 2,30
Vraag naar de verschillende smaken

VERSE MUNTTHEE 2,80

VERSE GEMBERTHEE 2,80

KOFFIE

SPECIALE KOFFIES

THEE SPECIALS

Koffie met een smaakje?

BREESE CHOCOLADE DROOM KOFFIE 4,00
Met chocolade siroop, slagroom en Oreo koekjes

BREESE LAZY KARAMEL KOFFIE 4,00
Met karamel siroop, slagroom en karamelblokjes

BREESE HAZEL HALLY KOFFIE 4,00
Met vanille siroop,mini marshmallows en slagroom

ZELFGEMAAKTE IJSKOFFIE 3,50

Met Baileys 4,50

Met karamel 4,50

Met vanille 4,50

LATTE MACCHIATO 3,10

LATTE MACCHIATO KARAMEL 3,50
Met karamel siroop en karamel blokjes

LATTE MACCHIATO VANILLE 3,50
Met vanille siroop en mini marshmallows

LATTE MACCHIATO CHOCOLADE 3,50
Met chocolade siroop en Oreo koekjes

MEERPRIJS SLAGROOM 0,50



OVERIGE DRANKEN

COCA COLA - COCA COLA ZERO 2,40

FANTA - SPRITE 2,40

CHAUDFONTAINE ROOD - BLAUW 2,40

FUZE TEA - FUZE TEA GREEN 2,50

FINLEY BITTER LEMON - TONIC - GINGER ALE 2,50

FRISTI - CHOCOMEL 2,50

SCHULP APPELSAP 2,40

SCHULP SINAASAPPELSAP 2,60

RIVELLA 2,60

CASSIS 2,50

VERS GEPERSTE JUS D’ORANGE 3,10

FRISDRANK

SMOOTHIES

Dagelijks vers geperst door onze collega Turbo Tim!

ANANAS EN MANGO 4,00

AARDBEIEN EN BANAAN 4,00

FRAMBOZEN EN AARDBEIEN 4,00

MANGO EN FRAMBOOS 4,00

MANGO EN AARDBEIEN 4,00

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

Heerlijk om de dorst te lessen
voor jong en oud!

RANJA

SLUSH PUPPIE

AARDBEI - CASSIS - WATERMELOEN -
ORANGE - MELOEN - FRAMBOOS 1,00

KAN RANJA AARDBEI 3,00

PAKJE WICKY FRUITDRINK 1,50

Strawberry (rood) of raspberry (blauw)
KLEINE BEKER 2,50
Smaak naar keuze

GROTE REFILL BEKER OM MEE TE NEMEN 3,75
Smaak naar keuze

REFILL 1,75
Smaak naar keuze



VOOR BIJ DE BORREL

BOURGONDISCH BREEKBROOD 5,95
Met smeersels zoals aioli,
groene pesto en kruidenboter

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN 4,00
(6 stuks)

VEGETARISCHE BITTERBALLEN 5,00
(8 stuks)

MINI SNACKS 4,25
(8 stuks)

MINI FRIKANDELLEN 3,00
(8 stuks)

MEGA MIX 8,95
Van alles wat (24 stuks)

NACHO’S ZOALS HET HOORT  4,95

MEGA SNACKSCHAAL 10,95
Nacho’s en snacks (18 stuks)

BOURGONDISCHE BORRELPLANKEN MET
KAAS EN WORST

Klein 7,50
Diverse soorten worst en kaasblokjes

Groot 13,95
Diverse soorten worst en kaasblokjes

Onze borrelplanken zijn afgestemd op het seizoen en
worden samengesteld door Keurslagerij van Hest.
Deze kunnen bestaan uit lekkere soorten kaas, worst etc.

BORRELSNACKS BORRELPLANKEN

Bekijk verder in de menukaart 
ook eens naar onze nieuwe 
freaky pancake!

Vraag ook naar

onze glutenvrije

& vegetarische

snacks!



GEBAK & HIGH TEA

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

PROGRES GEBAK 3,25

MARIA BAKT • GEBAK VAN DE DAG (vraag ernaar) 2,50

APPELTAART GEBAKKEN DOOR MARIA BAKT 2,75

APPELFLAP ZELF GEBAKKEN (mits voorradig) 1,80

DONUT OP AMERIKAANSE WIJZE 1,80

GEBAK

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 met koffie en thee of 1 smoothie.

BREESE HIGH-TEA 22,95
P.P.



BIER SPECIAALBIER

GROLSCH (TAP) 2,40

GROLSCH GROOT (TAP)  4,00

GROLSCH BEUGEL (0,45 cl) 4,10

GROLSCH BEUGEL BLOND (0,45 cl) 4,35

GROLSCH BEUGEL BRUIN (0,45 cl) 4,35

GROLSCH BEUGEL TRIPEL (0,45 cl) 4,35

GROLSCH 0.0 2,15

GROLSCH WEIZENER (Tap) 3,40

GROLSCH WEIZENER GROOT (Tap) 5,10

GROLSCH WEIZENER 0,0 3,40

GROLSCH KANON 3,60

GROLSCH RADLER 3,20

GROLSCH RADLER 0.0 3,10

GROLSCH IPA 3,40

GRIMBERGEN BLANCHE (Tap) 3,45

GRIMBERGEN BLOND 3,45

GRIMBERGEN DUBBEL (Tap) 3,45

GRIMBERGEN DUBBEL (Tap) met grenadine 3,60

GRIMBERGEN TRIPEL 3,45

LINDEMANS KRIEK 3,45

LIEFMANS 3,45

LA TRAPPE WITTE TRAPIST 4,10

BLIJE BAKKES EEN ECHT GÔOLS BIERTJE (TAP) 4,10

NICOLAAS WITPEN (Witbier) 4,10

OP Z’N KOP GOOLSE TRIPEL 4,10

DROEFTOETER (Frisse session) 4,10



WIJN & COCKTAILS

FRIS, FRUITIG EN SAPPIG 3,40
Sauvignon Blanc | Nerea | Catalunya Spanje

ZOET 3,40
Sonnenstübchen | Bastian | Rheinhessen Duitsland

VOL EN ROMIG 3,40
Chardonnay | Quay Landing | Australië

FRUITIG EN KRUIDIG 3,40
Tempranillo rosado | Nerea | Catalunya Spanje

FRUITIG EN KRUIDIG 3,40
Pinotage | Die Groot Lag | West-Kaap Zuid-Afrika

RODE PORT 3,20

WITTE WIJN

ROSÉ

RODE WIJN

PORT

GIN TONIC

COCKTAILS

GIN TONIC 6,95
Gewoon zoals het hoort!
Lekker met citroen en munt

SGROPPINO 5,95
Heerlijk zomerse cocktail met prosecco en wodka

PINA COLADA COCKTAIL 6,95
Met ananas, mango, kokos en rum

BAILEYS COCKTAIL 6,95
Met aarbeien, banaan en Baileys

RED DAIQUIRI COCKTAIL 6,95
Met frambozen, aarbeien en rum

De cocktails bevatten minimaal 75% van de dagelijkse
aanbevolen hoeveelheid fruit. Ze bestaan uit 100% vers
fruitsap gecombineerd met alcohol.



LUNCH (11.00-17.00 uur)

GIN TONIC 6,95
Gewoon zoals het hoort!
Lekker met citroen en munt

SGROPPINO 5,95
Heerlijk zomerse cocktail met prosecco en wodka

PINA COLADA COCKTAIL 6,95
Met ananas, mango, kokos en rum

BAILEYS COCKTAIL 6,95
Met aarbeien, banaan en Baileys

RED DAIQUIRI COCKTAIL 6,95
Met frambozen, aarbeien en rum

UITSMIJTER 7,25
Op wit of bruin brood met rauwe ham en
boerenkaas van Keurslagerij van Hest

BOURGONDISCHE KROKETTEN OP BROOD 5,95
Twee goed gevulde bourgondische kroketten
op wit of bruin brood 

VEGETARISCHE KROKETTEN OP BROOD 6,25
Twee heerlijke vegetarische kroketten
op wit of bruin brood 

TOSTI HAM / KAAS 3,50
Met gekookte ham en boerenkaas op wit casinobrood

TOSTI KAY GOED 4,50
Met kip, pesto en kaas op wit casinobrood

TOSTI À LA SANDER 4,95
Speciaal samengesteld door onze kok Sander
met cheddar kaas, bacon, ijsbergsla, rode ui en
truffelmayo op wit casinobrood

CLUBSANDWICH KIP 8,50
Wit brood met bacon, kaas, rode ui, 
rauwkost en chips

CLUBSANDWICH ZALM 9,50
Wit brood met roomkaas, rode ui, rauwkost
en chips

BROODJE CARPACCIO 8,95
Met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitjes 
en truffeldressing op wit of bruin brood

BROODJE GEROOKTE ZALM 9,95
Met roomkaas, rode ui, pesto, pijnboompitten 
en rucola op wit of bruin brood

PLANKJE SUUS 7,25
Tomatensoepje en een tosti met gekookte ham
en boerenkaas op wit casinobrood

PLANKJE MAUD 7,50
Tomatensoepje en een bourgondische kroket 
op wit of bruin brood

BROODJE GEZOND À LA TURBO TIM 8,50
Speciaal samengesteld door onze kok Tim
met ham, kaas, komkommer, tomaat en
een lekker bourgondisch sausje op wit of bruin brood

BROODJE “GOOLSE GEIT” 8,50
(OOK VEGA TE BESTELLEN     )
Twee dikke plakken desembrood gevuld
met geitenkaas, spek, walnoten, rucola, honing 
en honing-mosterd dressing op wit of bruin brood

CAROLIEN’S SALADE 13,95
Met gemengde sla, carpaccio, rucola,
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en truffeldressing op wit of bruin brood

“GOOLSE GEIT” SALADE 13,95
(OOK VEGA TE BESTELLEN     )
Met geitenkaas, sla, tomaatjes,
komkommer, pijnboompitjes,
spek en honing-mosterd dressing
op wit of bruin brood

Onze salades
worden geserveerd

met brood



DINER (17.00-20.00 uur)

SPARE-RIBS VAN HET LANDVARKEN 16,95
(Amerikaans recept) keuze uit zoet, naturel of pittig

VISBURGER 13,95
Tomaat, komkommer, sla, ravigotesaus

KIPBURGER 13,95
Tomaat, komkommer, rode ui, sla, lekker sausje

HUUB’S HEERLIJKE STOOFPOTJE 16,95
Zelfgemaakt stoofvlees met lekkere dikke friet

D’N BREESE BIEFSTUK VAN VAN HEST (180 gr.) 22,00
Met peper- of champignonsaus

BOERENBURGER (180 gr.) 14,95
Lakenvelder vlees en cheddar kaas op een 
broodje met bijpassende saus

SUPERHUUB BURGER (350 gr.) 16,95
Voor echte mannen (of stoere vrouwen!) met spek
en cheddar kaas! Op een broodje met bijpassende saus. 
Geserveerd met frietjes & salade

GEPELDE GAMBA’S (12 stuks.) 18,95
In knoflook roomsaus

GEPANEERDE SCHNITZEL 12,95
Met peper- of champignonsaus

GEPANEERDE SCHNITZEL VEGETARISCH 12,95
Met peper- of champignonsaus

VEGGIE CAJUN BURGER (140 gr.) 15,95
Een vegetarische bonenburger met een 
pikante bite met kaas, tomaat, komkommer 
en een lekker sausje

HOOFDGERECHTEN
VOORGERECHTEN

PIZZA

SALADES

CARPACCIO “zoals hij hoort” 7,95
Met vlees van Van Hest, kaas, pijnboompitjes, 
lente-ui en truffeldressing

GEROOKTE ZALM 8,95
Met toast en kruidenkaas

TOMATENSOEP MET BALLEN 4,50

BOURGONDISCH BREEKBROOD 5,95
Met smeersels zoals aioli,
groene pesto en kruidenboter

GEPELDE GAMBA’S (6 STUKS) 8,95
In knoflook roomsaus geserveerd met brood

Onze pizza’s hebben een diameter van ø 30 cm breed en
zijn de gehele dag door te bestellen!

SALAMI 9,50

QUATTRO FORMAGGI 9,50

VEGETARISCH met gegrilde groenten 9,50

TONIJN 9,50

MARGARITA 9,50

HAWAÏ 9,50

GOOLSE GEIT SALADE 13,95
Met geitenkaas, sla, tomaatjes, komkommer, 
pijnboompitjes, spek en honing-mosterd dressing

CAROLIEN’S SALADE 13,95
Met gemengde sla, carpaccio, rucola,
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en truffeldressing

SALADE MET BIEFPUNTJES 13,95
Met carpaccio spiesjes, slamix, komkommer,
tomaat, rode ui, lente ui, truffelmayo, rucola,
pijnboompitten en zongedroogde tomaatjes

onze vleesgerechten 
komen uitsluitend van 
Keurslagerij van Hest

T
IP PORTIE KIPSATÉ 13,95

Met kroepoek en gebakken uitjes

Onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met frietjes en salade.

Onze saladesworden geserveerdmet brood



DINER (17.00-20.00 uur)

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.

Deze plank is te bestellen vanaf 2 personen. 

MEGAPLANK

ALLERGIE EN /OF VOEDSELINTOLERANTIE ?

Deze afbeelding is
een plank voor 4 personen

19,50
P.P.

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.

PORTIE KIPSATÉ 13,95
Met kroepoek en gebakken uitjes



Tip!!
Bestel onze n

ieuwe 

meneer de bo
er

ijsbeker!

Vraag naar de mogelijkeden!

KIDS

BOEVENBORDJE 0,00
Om lekker van je ouders het eten te pikken

KINDER SPARE-RIBS 7,95
Amerikaans recept, keuze uit zoet, pittig of naturel

SMULBOX
Meneer de Boer’s

SMULBOX + MENEER DE BOER IJSBEKER 7,50
Met poffertjes of 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.

NAGERECHTEN
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

PROGRES PARFAIT VAN MARIA BAKT 4,95
Progres gebakje met caramel
en een bolletje vanille ijs

OPA EN OMA IJSJE 4,25
Vanille-ijs advocaat en slagroom

DIVERSE SMAKEN VERS AMBACHTELIJK SCHEPIJS
VAN IJSSALON D’N ITALJAAN UIT BAARLE-NASSAU.
Lekker ijs van echte melk, volle yoghurt en verse room
met 100% biologisch en natuurlijke ingrediënten

FREAKY PANCAKES
Stel zelf je super lekkere pancake
samen! Blader snel verder in de
menukaart voor de mogelijkheden.

SMULBOX 4,95
Met frietjes en de keuze uit
een frikandel, bitterballen
of een portie kipnuggets.
En natuurlijk een cadeautje

SMULBOX POFFERTJES 4,95
Met poedersuiker
Onze smulbox is inclusief een
pakje drinken en natuurlijk 
een cadeautje!



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 Breehees!

BEKIJK HIERONDER ENKELE MOGELIJKHEDEN:

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

PROGRES PARFAIT VAN MARIA BAKT 4,95
Progres gebakje met caramel
en een bolletje vanille ijs

OPA EN OMA IJSJE 4,25
Vanille-ijs advocaat en slagroom

• Gek op Holland

• Tramtochten

• CSI Breehees

• Wandeltochten

• Lasergamen

• Wie is de mol van Breehees?

• Ranking your team

• XL-games

• Bezoek Brouwerij Nicholaas

• Het geheim van Breehees

• Archery (pijl & boog)

• Big Music Quiz

• Jongens tegen de meisjes

NEEM VOOR MEER INFORMATIE
EEN KIJKJE OP
WWW.BREEHEES.NL

Woensdag 13 juli

Woensdag 20 juli

Woensdag 27 juli

Meer informatie: www.breehees.nl/zomeravonden/

Woensdag 3 augustus

Woensdag 10 augustus

Woensdag 17 augustus

Zomeravonden 2022Zomeravonden 2022
Onbeperkt spareribs met keuze uit 3 varianten: zoete Amerikaanse 
spareribs, pittige spareribs en naturel spareribs. Daarnaast serveren we 
heerlijke gamba’s in een Breehees sausje gecreëerd door 
onze chef Jesper.



PancakePancake
FreakyFreaky

- NIEUW -

3 HUISGEMAAKTE PANCAKES
Kies aanvullend maximaal 5 ingrediënten

en wij stellen hem samen tot een freaky pancake!!

3,50

INGREDIËNTEN 0,50 (Per stuk) INGREDIËNTEN 0,75 (Per stuk)

- Slagroom

- Vanille-ijs

- Chocoladesaus

- Aardbeiensaus

- Smarties

- Karamel

- Discodip

- Nutella

- IJshoorntje

- Hagelslag

- Mini donut

- Mini marshmallows

- Mini Oreo koekjes



OVERNACHTEN & PAARDRIJDEN

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!

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

PAARDRIJDEN TIJDENS JE VAKANTIE!

OVERNACHTEN BIJ BREEHEES?

Paardrijden 
is enkel 

mogelijk tijdens 
je vakantie

bij Breehees

Like ons opSocial Media:



1,30

per bolletje

HEERLIJK AMBACHTELIJK

SCHEPIJS VAN D’N ITALJAAN

UIT BAARLE-NASSAU


