
Onze gerechten worden met zorg bereid,  

veelal met producten uit eigen regio. Heeft u een allergie,  

dieet of wilt u graag extra informatie over onze gerechten?  

Vraag het aan één van onze medewerkers, zij helpen u graag! 

Om een vlotte service te garanderen,  

vragen wij u vriendelijk om vooraf te betalen.  

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!  



Bezoek ook eens onze andere 

locatie;  

 

 

 

 

 
 

Bij De Broeders bent u aan het juiste adres voor: 

heerlijke lunches, diners, 

bijeenkomsten, feesten, partijen, kookworkshops  

en prachtige handvervaardigde cadeauartikelen 
 

U vindt ons aan het 

Dokter Ruttenpark 6 

woonwijk Kloostervelden te Sterksel  

040-2279188 

debroeders@kempenhaeghe.nl  
 

Nieuwsgierig? Bezoek dan eens onze website:  

www.debroeders.com 

Blijf op de hoogte en like onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/debroederskloostervelden/ 
  



Beste gast, 

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, 

slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.  

Van maandag tot en met donderdag 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! 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers Heidecafé de Strabrechtse Heide 

  



Wisselend assortiment eten en drinken 
Neem eens een kijkje op de krijtborden voor ons regelmatig wisselend 

assortiment aan lekkers! We hebben altijd een Soep van de dag, Gerecht van 

‘t moment en Bier van nu! 

  



Soepen 
  

Huisgemaakte tomatensoep  

met room, pesto en croutons geserveerd met vloerbrood en allioli  

  

€ 5,25  

 

Soep van het moment 

Wisselende soep gemaakt van groenten uit de groentetuin of  

producten van plaatselijke ondernemers 

 geserveerd met vloerbrood en alioli  

  

€ 5,25 

  

Lekker voor erbij  

Boerenbrood met pesto en alioli 

  

€ 4,75 

  



Dagbesteding Kempenhaeghe 
Kempenhaeghe biedt van dinsdag tot en met vrijdag dagbesteding aan haar 

cliënten van de afdeling Centrum voor Epilepsiewoonzorg op en rondom De 

Plaetse en Heidecafé de Strabrechtse Heide. 

 

De cliënten van Kempenhaeghe nemen deel aan diverse activiteiten die    

gerelateerd zijn aan bos en heide. Naast werkzaamheden in en rond het      

Heidecafé, helpen ze bij het beheer van het natuurgebied, zoals het            

onderhouden van wandelpaden, de parkeerplaats, de insectentuin en      

bosbouwwerkzaamheden. 

 

Dit gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer. Verder verrichten de 

cliënten werkzaamheden in de organische groentetuin ‘Converge’. Door deze 

natuurlijke omgeving en sociale contacten voelen de cliënten zich betrokken, 

verantwoordelijk en gemotiveerd. 

  



Rijkelijk belegd brood 
 Keuze uit licht of donker boerenbrood 

   
Gezond 

met kaas van Bax Boerderijkaas en achterham van Slagerij van Hooff ,  
hardgekookt ei 

  
 

€ 6,95 

  
Heezer geitenkaas 

met mesclun, nootjes en heidehoning met truffel  
 

€ 8,25 
  

Twee bourgondische kroketten  
met mosterdsaus 

 
€ 7,95  

 
Twee groentekroketten  

met mosterdsaus 
 

€ 7,95  

 



Kazen 

Bax Boerderijkaas 

Kerkhof 16, 5591 TD Heeze 
 

Heezer Geitenkaas 

Saanenhof, Somerense- 

weg 39a, 5591 JV Heeze 
 

Brood en Banket 

Bakkerij Vedder, Geldropseweg 

110, 5591 ED Heeze  
 

Bieren 

Budels Bier, Nieuwstraat  9 

6021 HP Budel 
 

Brouwerij Rufus, Iras 28 

5591SG Heeze 
 

Groenten en Fruit & Heezer 

droogworst 

Boer Arie,  

Kreijl 19, 5591 TR Heeze 

 

Heidehoning 

Imker Gijs Boelens 

De Plaetse 71A 

Strabrechtse Heide 

5591 TX Heeze  

   

Vlees en vleeswaren 

Slagerij van Hooff 

Nieuwendijk 36 

5591JK Heeze 

  

  

Van en voor de streek 
Het is u vast al opgevallen; wij zijn trots op onze streek!  Daarom 

maken we veelal gebruik van producten die met vakmanschap en 

passie worden vervaardigd door lokale ondernemers. Laat u 

verrassen door de volle en  pure smaak van onze gerechten. Hierin 

zijn producten verwerkt van onder andere: 

  



Specials 
  

 

Heidelunch 
(ook vegetarisch mogelijk)  

Brood belegd met ham en kaas, 

snee brood met Bourgondische kroket, dag- of tomatensoepje  

en een bolletje huzarensalade om ‘t af te maken 
  

€ 9,25 
 

Salade Heezer geitenkaas 

Salade met zachte geitenkaas van Saanenhof,  

Tomaat en komkommer met honing-mosterd dressing, noten, druiven 

brood en alioli  

   

€ 12,50 

 

Fish & Chips  

Gefrituurde ‘lekkerbek’  

geserveerd met kruidenfrietjes,  

salade en remouladesaus 
 

€ 13,50 
 

Portie frietjes  

Gekruide frietjes met mayonaise  
 

€ 3,75 
 

 

  



Natuurpoort de Plaetse 
 

Brabantse Natuurpoorten zijn dé startpunten voor een fiets- of wandeltocht 

door prachtige Brabantse natuurgebieden. Er zijn altijd leuke fiets- en 

wandelroutes, een horecapunt, voldoende parkeergelegenheid en informatie 
over de natuur en de routes. 
Natuurpoort de Plaetse is de entree van het grote heidegebied de            
Strabrechtse Heide,  met tal van vennen, bossen en stuifzand. 
Bij de Plaetse bevindt zich de Schaapskooi, waar de kudde van 300 

Kempische heideschapen is gehuisvest. Geniet van een drankje of lunch bij 

Heidecafé de Strabrechtse Heide en ontdek de heidetuin, bijenkasten en het 
insectenhotel. Wilt u ook eens een andere natuurpoort bezoeken? 
  
Kijk dan voor meer informatie op de website:  
www.visitbrabant.nl/brabantse-natuurpoorten 

  



Tosti’s 
Keuze uit wit of bruin boerenbrood 

 Onze tosti’s worden vervaardigd van bourgondisch vloerbrood  

bereid door Ambachelijke bakkerij Vedder en geserveerd met een kleine salade en 

bijpassende saus   

  

Tosti met kaas van Bax Boerderijkaas 

 en achterham van Slagerij van Hooff 

  

€ 5,25 

  

Vegetarische tosti met mozzarella, verse tomaat en pesto 

     

€ 5,25  

 

Tosti met Heezer geitenkaas van Saanenhof 

en gerookte zalm 

     

€ 5,95 

  



Voor de kleine kabouters!  
 

  
 

Poffertjes  

Geserveerd met boter, stroop,  

poedersuiker, slagroom  

en een heleboel zoetigheden  

om er zelf een fantastisch kabouterfeestje van te maken! 

 

€ 5,95 
 

 

 

 



   Burgers  
 

Heidecafé Burger (180 gr.) 

Runderburger met verse salade, tomaat augurk, bacon en kaas  

geserveerd op een briochebroodje  

gekruide frietjes en mayonaise 

 

€ 13,95  

 

Veggie Burger (150 gr.) 

Linzenburger met gefrituurde uienringen, crème de alioli,   

verse salade, tomaat en komkommer op een briochebroodje  

gekruide frietjes en mayonaise 

 

€ 12,95 

 

Crunchy Kipburger (150 gr.) 

Krokante kipburger, verse salade,  

tomaat en komkommer pesto  

op een briochebroodje  

gekruide frietjes en mayonaise 

 

€ 12,95 

 

 

 



Stichting het Kempische Heideschaap 
 

De ruim 300 schapen tellende kudde van Stichting het Kempische 

Heideschaap begraast de Strabrechtse Heide en zorgt daarmee voor het  

instandhouden van de heide. U kunt de herder met kudde en honden dagelijks 

tegenkomen, als u in de prachtige natuur van de Strabrechtse Heide wandelt 

of fietst! 

  



Verpakt ijs 
  

  

 

Raket 

€ 0,80  

 

Magnum Classic 
€ 2,40 

 

Cornetto Classic 

€ 1,80  

 

Solero Exotic 

€ 2,00  

 

Lipton Green Ice tea 
€ 1,80  



Lekkere koffie en thee 
  

Bij Heidecafé de Strabrechtse Heide serveren we koffie van Douwe Egberts 

en thee van Pickwick. Onze koffie en thee zijn UTZ gecertificeerd. 

  

Dit is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig zijn van 

boeren, die oog hebben voor mens en milieu. 

  

Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen  

goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. 

  

UTZ Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren  

kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met 

landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak 

een betere prijs voor hun producten.  
  



IJs en gebak  

 

Dame Blanche 

€ 5,75 

  

IJscoupe van het moment  

Vraag onze medewerkers wat voor lekkers we voor u in petto hebben! 

€ 5,75 

 

Warme Luikse wafel  

Geserveerd met warme kersen en slagroom  

(en eventueel een bolletje vanille-ijs + € 1,25) 
De warme wafel bereiden wij vers in de keuken en heeft een langere bereidingstijd.  

Het is mogelijk dat deze niet tegelijk met uw consumptie wordt geserveerd. 

€ 4,25 

 

Bakje met roomijs aarbei of vanille, per bolletje 

€ 1,25 

    

Grootmoeders appelgebak van Bakkerij Vedder 

€ 3,75 

  

Nougatine ijstaart  

€ 3,75 

  

Portie slagroom 

€ 0,50 

 

  



Sssst kabouters… 
  

Wist je dat er op de Strabrechtse Heide kabouters wonen? Tenminste, dat 

denkt de boswachter, want overal zie je kaboutersporen. Kleine               

voetafdrukken in het zand, wielsporen van een kruiwagentje, geplet gras van 

een middagdutje. En je ziet ook weleens een kabouterdrolletje liggen. Echt 

waar! 

  

Bij het Heidecafé ligt een knapzak gevuld met lekkers 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. 

  

Prijs:  € 5,00 kinderen,  volwassenen gratis 

Duur:  45 minuten 

Leeftijd:  3 t/m 6 jaar 

Borg:  € 15,00 

  

Aanmelden is niet nodig. 

  

Wilt u meer weten? 

Onze medewerkers helpen u graag! 

  



Lekker bij de borrel 
  

  

Boerenbrood met pesto en alioli 

€ 4,25 

  

Rundvlees bitterballen of gemengde bittergarnituur  
12 stuks 

€ 5,95 / € 6,95 

  

Gefrituurde gepaneerde uienringen met cajunkruiden  

sweet & spicy saus en alioli  
12 stuks 

€ 4,50 

  
Luxe bittergarnituur Heidecafé 

Een combinatie van gefrituurde snacks, kaas en worst uit de regio  

24 stuks 

€ 9,50 

  

Streekplankje 
Met o.a. worst en kaas uit de regio 

€ 11,50  

  



Heeft u iets te vieren? 
  

Ook dan bent u bij Heidecafé de Strabrechtse Heide aan het juiste adres. 

  

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Kempenhaeghe bieden wij een 

aantal leuke en/of leerzame arrangementen aan. 

  

Uiteraard kunnen we uw bijeenkomst helemaal naar uw wens invullen. 

  

Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden of neem  

contact met ons op via onze website www.heidecafe.nl of via e-mail  

info@heidecafe.nl  

  



Warme dranken 
Koffie-kop     € 2,20 

Koffie-mok     € 4,40 

Espresso     € 2,20 

Dubbele espresso   € 4,40 

Koffie verkeerd    € 2,50 

Cappuccino     € 2,35 

Latte Macchiato    € 2,50 

  

Thee     € 2,20 

Earl Grey, Mint, English Breakfast, Forest Fruit, 

Green tea lemon, Rooibos vanilla, Green tea pure 

  

Muntthee     € 2,80 

Verse munt, geserveerd met honing 

 

Warme melk     € 2,10 

  

Glühwein     € 3,50 

  

Warme chocolademelk    € 2,50 

Warme chocolademelk met slagroom    € 3,00 
  



De Wijnhoeve Heeze 
  

Onze wijnen kopen wij met zorg in bij de Wijnhoeve te Heeze. 
  
Samen met de Wijnhoeve hebben wij speciaal voor u een aantal wijnen 

geselecteerd die uitmuntend passen bij onze gerechten, maar ook op zichzelf 
niet te versmaden zijn. 
  
Laat u verrassen door deze wijnen! 
  
Mocht u zelf op zoek zijn naar een mooie wijn of een speciaal bier, breng dan 
zeker een bezoek aan de Wijnhoeve. 
  
De Wijnhoeve 
Kapelstraat 29 
5591 HC Heeze 
040-2261686 
info@wijnhoeveheeze.nl 
www.wijnhoeveheeze.nl  

  



Koude dranken  

Chocomel   € 2,40 

Fristi   € 2,40 

Pepsi Cola   € 2,20 

Pepsi Cola light   € 2,20 

Sisi Orange   € 2,20 

7-Up   € 2,20 

Ice tea sparkling  € 2,30 

Ice tea green   € 2,40 

Rivella light   € 2,20 

Sinaasappelsap   € 2,40 

Appelsap   € 2,40 

Verse Jus d’orange  € 3,75 

Sourcy rood  € 2,20 

Sourcy blauw   € 2,20 

Cassis   € 2,20 

Bitter lemon   € 2,20 

Tonic   € 2,20 

Karaf ijswater   € 3,00 

Karaf ranja   € 3,50 
  



Budels bier 
  

In het Brabantse Budel wordt al meer dan 140 jaar de brouwkunst beoefend. 

Dit resulteert in een verrassend aantal bieren, dat erg gewaardeerd wordt 

door zowel de ervaren als de gelegenheidsdrinker. 

  

Bij het Heidecafé zijn we er trots op dat we een flink aantal van deze mooie 

speciaal bieren in ons assortiment hebben. Proef….en overtuig uzelf! 
  



Huiswijnen 
  

Rode wijn (Merlot)  

Zoete witte wijn (Riesling)  

Droge witte wijn (Chardonnay)  

Rosé (Gris de Gris)  

  

per glas  € 3,50 

per fles € 17,50 

  

Hugo sparkling wine 

Verfrissende gearomatiseerde mousserende 

wijn met een fruitige smaak van vlierbesbloesem 

en een beetje mint, geserveerd met ijs en verse 

munt 

  

per flesje (0,2l.)   €  4,75 

  



Budels bier op fles 
  
Budels Pilsener 

Ambachtelijk gebrouwen kwaliteitspilsener 

met een uitermate frisse, zachte smaak 

en een aangename verfijnde geur. Alc. 5% vol.  € 2,20 

Budels Malt 

Alcoholvrij  biologisch bier. De milde hopgave 

en het zachte brouwwater zorgen voor een 

fijne afdronk. Alc. 0,0% vol.    € 2,20 

Budels Radler 

Dit is een mixdrank van Budels bier 

en biologische citroenlimonade. Het 

heeft een mooie, pure troebelheid. Alc. 2,2% vol.  € 2,60 

Budels  Radler 0,0% 

Budels Radler  0.0% is een verfrissende 

mix van Budels Malt en biologische citroenlimonade. 

Budels Radler 0,0% is een geheel alcoholvrij bier 

en wordt gebrouwen zonder kunstmatige toevoegingen. 

Alc. 0,0% vol.    € 2,60 

Budels Witte Parel 

Biologisch witbier. De koriander en citrusschillen 

zorgen voor een fruitige geur en frisse smaak.  

Alc. 5% vol.     € 3,75 

 

  



Budels bier op fles 
  

Budels Weizen 

Een witbier van Duitse oorsprong dat wordt gebrouwen 

van eersteklas gerstemout, Hallertauer- en Saazerhop. 

Deze edele hopsoorten zijn bepalend voor de aangename 

bitterheid en het fijne aroma.  

Alc. 6% vol.     € 3,75  

Budels I.P.A. 

Een India Pale Ale uit Budel! Door het gebruik van de                                 

hopsoorten Chinook, Lemon Drop, Simcoe en Willamette                                    

heeft dit bovengistend bier een verfijnd en hoppig karakter.  

Alc. 7% vol.     € 4,75 

Budels Lentebock (alleen in het seizoen)  

Uit geselecteerde moutsoorten en hop 

wordt dit seizoensbier gebrouwen. 

Budels Lentebock heeft een goudgele kleur 

en munt uit door haar frisse en fruitige afdronk. 

Alc. 6,5% vol.     € 4,25 

Budels Herfstbock (alleen in het seizoen)  

Vanuit een bockbiertraditie van meer dan 50 jaar 

wordt dit ondergistende robijnrode Herfstbock 

gebrouwen. Het Münchenermout is bepalend voor 

de stevige, robuuste smaak.  

Alc. 6,5% vol.    € 4,25 

     

  

  



Bieren op fles 
La Trappe Blond 

Een toegankelijk fris en fruitig  goudgeel trappistenbier met een  

witte schuimkraag. Prikkelend met een licht zoete, zacht bitter en  

moutige smaak.  Alc. 6,5% vol   € 4,25 

La Trappe Dubbel 

Een  klassiek fruitig donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige  

schuimkraag. Met een vol moutige, karamelzoete smaak en een  

subtiele zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.  

Alc. 7,0% vol.    € 4,25 

Duvel Moortgat 

Duvel is een Belgisch blond speciaal bier. 

Het heeft een hoge gisting en wordt nog eens 

hergist op fles. Alc. 8,5% vol.   € 4,25 

La Chouffe 

La Chouffe is een ongefilterd blond bier, 

zowel hergist op het vat als op de fles. 

Het is een aangenaam fruitig bier, gekruid met 

koriander en een lichte hopsmaak. Alc. 8% vol.  € 4,25 

Liefmans Fruitesse 

Liefmans Fruitesse heeft een frisse en fruitige 

smaak met een zoete achtergrond. Deze blend 

van bier gerijpt op echte kersen en natuurlijke 

vruchtensappen, heeft een fruitige, zoete smaak 

en wordt geserveerd op ijs. Alc. 3,8% vol.  € 4,00 

 
  



Bieren op fles 
 

Macker van Brouwerij Rufus 

Een heerlijk  speciaalbier uit ons eigen Heeze, 

volmondig amberkleurig bier voor een mooi moment!   

Alc. 6,7 % vol     € 4,75 

Prufus van Brouwerij Rufus    

Een heerlijk fris en blond bier gebrouwen in ons eigen Heeze 

met een vleugje citroen en koriander.De Prufus heeft een  

hoppig karakter.  

Alc. 6 % vol.    € 4,75 

Knoet van Brouwerij Rufus  

De gulle knoet is rijk van smaak. Een verrassende Heezer 

combinatie van koffie en karamel met een fruitige afdronk.  

Alc. 8% vol.    € 4,75 

‘Tism van Brouwerij Rufus   

Dit straffe Brabantse bier uit Heeze laat je genieten van goede smaken  

van een uitmuntende tripel. ‘Tism echt!  

Alc. 10% vol.      € 4,75 

Kwart van Brouwerij Rufus     

Een straf biertje met 13% alcohol, het hele jaar te drinken  

puur, eerlijk, verrassend, creatief en eigenwijs  

Alc. 13% vol.     € 4,75 

                               Kloosterbier     

Speciaal gebrouwen voor ons “kleine broertje”  De Broeders. Een 

soepele Dark Ale uit Heeze. Enkel bij de Broeders en ons verkrijgbaar!  

Alc. 6% vol.    € 4,75 

 

 

 
  



Brouwerij Rufus 
Wist u dat Heeze zijn vier eigen speciaal bieren heeft? 

Laat u verleiden door de Macker, een volmondig amberkleurig bier. 

Wat dacht u van de Prufus, een heerlijk fris, blond bier met een 

vleugje citroen en koriander of de Knoet, een verrassende 

combinatie van koffie en karamel met een fruitige afdronk. Of laat u 

zich verleiden door de Tism, een krachtige tripel met 10% alcohol? 

Proef… en vergeet niet te genieten van deze lokale specialiteiten! 

 

Brouwerij Rufus 

Iras 28 

5591 SG Heeze 

info@brouwerijrufus.nl  

www.brouwerijrufus.nl 

 

 

 





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  

  


