
Banquetingmap   



Inleiding 
 

Deze banquetingmap is samengesteld door de Kempenhaeghe Horeca B.V. 
en is te gebruiken voor alle partijen en bijeenkomsten, die plaatsvinden 
op en rondom het Heidecafé de Strabrechtse Heide. 

 
Mocht deze banquetingmap niet volledig aansluiten op uw wensen, 
neemt u dan vooral contact met ons op. Wij maken graag, in overleg met 
u, een passend voorstel dat perfect aansluit op uw wensen.  

 
Eventueel bieden wij onze diensten ook aan buiten openingstijden. 
Hieraan kunnen, afhankelijk van het type feest of partij, extra kosten  
verbonden zijn.  

 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 040-2279817 
of per mail via  heidecafe@kempenhaeghe.nl  

mailto:heidecafe@kempenhaeghe.nl


Algemeen 
 
Wij heten u van harte welkom bij Heidecafé de Strabrechtse Heide, één 
van de mooiste plekjes van Heeze en omstreken. Wat voor jaargetijde het 
ook is, hier is het goed toeven! 

Of u nu komt voor een heerlijk dagje natuur of gewoon om een hapje te 
eten onder het genot van een heerlijk drankje; bij ons bent u aan het 
juiste adres! De producten die we verwerken in onze gerechten, nemen 
we voornamelijk af bij lokale ondernemers, die met liefde en 
vakmanschap hun producten maken. Dit proeft u in onze gerechten. 

Heidecafé de Strabrechtse Heide is een onderdeel van Kempenhaeghe. 
Een vooruitstrevend expertisecentrum op het gebied van epilepsie en 
neurowetenschappen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn cliënten van 
Kempenhaeghe druk in de weer op en rondom het Heidecafé. Zij werken 
mee in de keuken, in de bediening, maar ook in de groenvoorziening. 

Daarnaast zijn zij druk in de werkschuur ‘het Schob’. Deze vindt u naast 
het Heidecafé. Onze cliënten maken hier de mooiste producten van 
voornamelijk natuurlijke materialen. Als u nieuwsgierig geworden bent, 
loop dan zeker even binnen!  

In het weekeinde zijn de cliënten  
van Kempenhaeghe vrij.  

Maar niet getreurd,  
uiteraard zijn wij gewoon geopend! 



Feesten en Partijen 
Naast het café beschikt Heidecafé de Strabrechtse Heide over een kleine 
zaal voor gezelschappen tot maximaal 40 personen en een intiem terras. 
Uiterst geschikt voor kleinschalige bijeenkomsten.  

De natuurlijke en bijzondere ligging van het café geven een meerwaarde 
aan uw feest of partij.  
 

In de basis mogen de zaal en het terras alleen ingezet worden voor 
educatieve bijeenkomsten. Denk hierbij aan een rondleiding over 
natuurgebied de Strabrechtse Heide of lezing over het betreffende 
gebied. Deze worden verzorgd door een van de heidegidsen van 
Staatsbosbeheer. Het afnemen van een educatief onderdeel is  
verplicht bij het houden van een feest of partij.  
 

Omdat het Heidecafé gelegen is in een natuurgebied,  
zijn er enkele beperkingen met betrekking tot het gebruik  
van de zaal. Er mag geen versterkte muziek afgespeeld  
worden, anders bedoeld dan achtergrondmuziek.  
Daarnaast mogen feesten en partijen enkel  
georganiseerd worden tussen zonsopgang  
en -ondergang.  



Overzicht en Capaciteit  
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Heidecafé 30 - - - - 20 20 20 

Heidezaal 30 40 20 24 18 30 30 30 

Combinatie 60 50 35 - - 50 50 50 



Vergaderingen en bijeenkomsten 
Prijzen vergaderruimte: 

Heidezaal: 
 
1 dagdeel  € 200,-  
2 dagdelen  € 250,- 
3 dagdelen  € 300,-   

1 dagdeel:   9.00u. tot 13.00u. of 13.00u. tot 17.00u. of 17.00u. tot 20.00u.  
2 dagdelen:  9.00u. tot 17.00u. of 13.00u. tot 20.00u.  
3 dagdelen:  9.00u. tot 20.00u.  

* Voor een combinatie van de heidezaal en het café betaalt u € 30,- extra per dagdeel 
 
zaalhuur inclusief, schrijfblokje, pen, laptop*, beamer/scherm en flipover en stiften. 

* Laptop en beamer/scherm graag doorgeven bij reservering; deze zijn niet standaard 
aanwezig.  

Audiovisuele middelen en accessoires zijn tevens los bij te huren/kopen t.b.v. gebruik 
in de Heidezaal anders dan bij een vergaderarrangement.   

Laptop     € 45,-  p. dag (huur) 
Beamer + scherm     € 40,-  p. dag (huur) 
Schrijfblokje     € 2,50  p.st. 
Pen     € 1,80  p.st.  

 

 



Koffie, thee en frisdranken 
 

Vergaderarrangement (alleen i.c.m. huur vergaderruimte) 

Onbeperkt koffie en thee, water en sinaasappelsap € 5,50 p.p.  

en koffiekoekjes 

 

Koffie en thee 

Kan koffie (10 kopjes)      € 14,50  

Kan thee  (8 kopjes, English Breakfast)   € 12,50  

IJswater      € 3,00 
Karaf ijswater met verse munt 

 

Drankenbuffet (minimaal 10 personen, per dagdeel): 

Onbeperkt koffie, thee, water    € 4,80 p.p.  

Onbeperkt koffie, thee, water en jus d’orange   € 5,95 p.p. 

Onbeperkt koffie, thee, water, jus d’orange en melk € 6,75 p.p.  

 

Frisdranken, fruitsappen, bier en wijn 

Op basis van nacalculatie,  

zie de drankenkaart voor actuele prijzen.  

 
 

  



Bij de koffie en thee  
 

Luxe  banketbakkers koekjes ( 2.st.)  € 0,75 p.p.  
 

Boerencake  (één plak)   € 1,25 p.p. 
 

Petitfour     € 2,75 p.st. 
 

Minimuffin     € 2,50 p.st.  
 

Ambachtelijk appelgebak    € 3,75 p.st.  
met slagroom    € 4,25 p.st. 
 

Assortiment van verse vlaaien   € 3,75 p.st.  
met slagroom     € 4,25 p.st.  

 

Brabants worstenbroodje   € 2,75 p.st.  
 

 
 

  



Hartige snacks  
 

Bitterballen     € 1,50 p.p.  
3 Stuks rundvleesbitterballen met mosterdsaus  

 

Gemengd bittergarnituur    € 1,75 p.p.  
3 Stuks combinatie van gefrituurde snacks  

 

Streekkaas en worst    € 1,80p.p. 
4 Stuks kaas van fam. Bax boerderijkaas en droogworst van boer Arie  

 

Combinatie van bittergarnituur, kaas en worst   € 1,90 p.p. 
5 Stuks een heerlijke combinatie van bovengenoemde snacks  

 

Streekplankje     € 2,95 p.p. 
Combinatie van streekproducten: diverse kazen,  
vleeswaren, boerenbrood en kruidendip 

 

 
 

  



Ontbijt 
 

Heideontbijtbuffet (minimaal 15 personen) 

 

Vers gebakken harde en zachte broodsoorten, zelf te beleggen met 
streekproducten 

Boerenkazen van fam. Bax boerderijkaas en geitenkaasboerderij 
Saanenhof met stroop en mosterd 

Huisgekookte achterham en gemarineerd lamsham van slagerij van 
Hooff 

Roereieren met bacon 

Confituren en chocoladebeleg, zoete lekkernijen en handfruit 

Jus d’orange, koffie en thee 

 

      € 17,50 p.p. 
 

 
 

  



Lunch 
 

 

Heidelunch      € 8,95 p.p.  
Brood belegd met ham en kaas, 
bourgondische kroket en een tomatensoepje 

 

Á la carte  
Geniet van de gerechten van onze á la carte kaart. Deze vindt u in onze menukaart. 
U geeft aan ons op voorhand uw keuze door. Wij zorgen ervoor dat de lunch op het 
afgesproken tijdstip aan u wordt geserveerd.  

 

Lunchbuffet aan de Strabrechtse Heide  (minimaal 15 personen) 
Huisgemaakte tomatensoep, vers afgebakken broodjes rijkelijk belegd met 
producten uit eigen streek. Jus d’orange, melk, koffie en thee.  

      € 15,95 p.p.  

Koffietafel Heidecafé (minimaal 10 personen) 
Dagsoep, vers afgebakken broodjes, luxe belegd met producten uit eigen streek.   

Jus d’orange, melk, koffie en thee.     
      € 15,50 p.p.  

 
 

  



Diner en buffetten  
 

Soepbuffet  (minimaal 10 personen)   € 5,25 p.p.  
Huisgemaakte tomatensoep met boerenbrood en kruidenboter 
(combineerbaar met onderstaande buffetten)  

Heidecafé burger BBQ buffet  (minimaal 10 personen)  € 17,50 p.p. 
Heideburgers, hamburgerbroodjes, kruidenfrietjes,  
gedroogde uitjes, mayonaise, ketchup, augurk, zuurkool  

Stamppottenbuffet (minimaal 20 personen)   € 21,50 p.p.  
Hutspot met grootmoeders stoofvlees 
Boerenkoolstamppot met braadworst  
Vleesjus, mosterd, gedroogde uitjes, zilveruitjes, augurk ,  
appelmoes en cumberlandsaus, boerenbrood met kruidenboter   

Knapperig saladebuffet (minimaal 20 personen)  € 17,95 p.p.  
Pastasalade, huzarensalade, tomatensalade, komkommersalade  
American coleslaw, boeren salade, Brabantse salade, fruitsalade,  
boerenbrood met kruidenboter 
 
Heide BBQ (minimaal 25 personen)   € 21,50 p.p.  
Braadworst, gemarineerd speklapje, hamburger,  
gemarineerd kipfilet, huzarensalade, vispakketje,  
tomaten- en komkommersalade, pastasalade,  
gemengde salade, satésaus, cocktailsaus en knoflooksaus, 
boerenbrood met kruidenboter 

Winter BBQ (minimaal 25 personen)   € 21,50 p.p.  
Braadworst, kipfilet, vispakketje, biefstuk, hutspot en  
boerenkoolstampot,vissaus en vleesjus, cumberlandsaus,  
grove mosterd, appelmoes, augurkjes, Amsterdamse uitjes, 
boerenbrood met kruidenboter   

       
     

  
 

 
 

  



Arrangementen 
 

Kinderfeestjes (minimaal 5  kinderen)  

Wist je dat Heidecafé de Strabrechtse Heide  
de ideale locatie is voor het organiseren  
van een kinderfeest? Wat is mooier dan midden in de natuur je 
verjaardag te vieren!  

Programma:  

13.30u.  Ontvangst, versier je eigen cake met slagroom en diverse 
 snoepjes. Eet hem daarna lekker op onder het genot van  een 
 verfrissend glaasje ranja.  

14.00u.   Ontdek het ‘kabouterpad’.  Voel je een ware speurneus met 
 de ‘ondersteboven op de heidetocht’, pimp je eigen 
 wandelstok*, of knutsel een coole kabouter*.  

16.30u.  Frietjes met mayonaise en ketchup met een kroket of 
 frikandel of kaassoufflé, of toch liever pannenkoeken met 
 stroop en poedersuiker. Uiteraard krijg je hier ranja bij.  

 

€ 17,50,- per kind  

 

 

 

      

  
 

 
 

  



Picknicken op de Heide 
 

 
Tijdens een heerlijke wandeling of fietstocht op de Strabrechtse Heide 
genieten van een culinaire stop? Dat kan! U begint uw wandeling bij 
Natuurpoort de Plaetse en neemt u de picknicktas mee.  

Als u onderweg trek begint te krijgen, treft u een volledige lunch aan in 
uw picknicktas.  

      

  

 

 

 
       

 

 

                                       € 17,25 p.p.  

 

 
 

  



Rondleiding of presentatie door 
Staatsbosbeheer  
 

U wordt op het door u afgesproken tijdstip opgehaald door één 
van de heidegidsen van Staatsbosbeheer. Tijdens een 
uitgebreide rondleiding wordt uitleg gegeven over de Plaetse en 
haar unieke kenmerken.  
 

Tijdens deze rondleiding wordt ingegaan op het ontstaan van de 
Plaetse, uitleg gegeven over de schaapskooi en werkschuren; de 
insectentuin en heidetuin worden bezocht en natuurlijk wordt u 
rondgeleid over de grootste aaneengesloten heide van Brabant; 
de Strabrechtse Heide.  
 

Deze rondleiding neemt ongeveer 90 minuten in beslag en laat u 
de Strabrechtse Heide op een heel andere wijze beleven.  

 

€ 75,- per heidegids  

(per heidegids kan een gezelschap van 
 ongeveer 25 personen deelnemen)  

      

  
 

 
 

  



Ondersteboven op de Strabrechtse Heide  
 

 

Kom je ook naar de Strabrechtse Heide? Gebruik je ogen, oren, neus en 
handen en ontdek wat er leeft en groeit op de hei. Een tocht met 
verhalen over de trollenkoning en de regenboog, het parfum van de heide 
en over echte bodemreuzen...  

 

Ondersteboven op de Heide is een avontuurlijke ontdekkingstocht bij 
Staatsbosbeheer, waarbij je al je zintuigen gebruikt. Leuk voor het hele 
gezin! 

    

Duur:   1,5 uur  
Leeftijd:   4 t/m 16 jaar  
Prijs:   € 5, plus borg voor de tas met veldmaterialen.  

 

      

  

 

 

 
       
  

 
 

  



Kabouterpad 
 

Wist je dat op de Strabrechtse Heide kabouters wonen? Tenminste, dat 
denkt de boswachter, want overal zie je kaboutersporen.  

Kabouters wonen meestal in holletjes in de grond of in een holle boom. 
Maar soms ook in een verlaten schuurtje of hutje. Als je het 
kabouterpad loopt, kom je daar vanzelf achter. Vergeet onderweg niet te 
zoeken naar kaboutersporen! 

 
Bij Heidecafé de Strabrechtse Heide ligt een knapzak gevuld met lekkers 
voor je klaar. Met een puntmuts op en je wangen rood geschminkt, loop 
je samen met je ouders de route. Onderweg luister je naar een verhaal 
uit het kabouterboek en doe je kabouteropdrachten. Met de 
kralenketting vind je de kleur van het volgende routepaaltje. Na afloop 
mag je de puntmuts mee naar huis nemen.  

Zie je buiten die houten kabouter staan? Hij wijst je de weg. Veel plezier! 

Prijs:   € 5,00 per deelnemer 
Duur:  ongeveer 45 minuten  
Leeftijd:   3 t/m 6 jaar  

 

 

      

  

 

 

 

 
 

  



Contactgegevens  
 
Adres:  De Plaetse 71A 

  5591TX Heeze 

  

Telefoon:  040-2279817 

  

Website:   www.heidecafe.nl 

  

E-mail:  heidecafe@kempenhaeghe.nl 

  

  

  

Like ons op Facebook:  www.facebook.com/heidecafeheeze 

Volg ons op Twitter:   www.twitter.com/heidecafe  

  


