
Menukaart

Welkom!
OP ONS BOERDERIJTERRAS

KAMPEREN & BOURGONISCH GENIETEN
Wij zijn Jos en Marie-José Mijs en samen met onze zoon Jurgen en vriendin Irla runnen we een 

melkveebedrijf. De ouders van Jos begonnen  in 1969 aan de Heikesestraat na de ruilverkaveling. 
Het bedrijf bestaat uit 135 melkkoeien die al sinds 2001 met een melkrobot worden gemolken.

In 2016 ontstond de wens om een nevenactiviteit te starten, mede door de onzekere tijden 
waarin we leven op het moment. We willen graag de (be)leefbaarheid van het platteland 

vergroten door op een recreatieve manier boer en burger met elkaar te verbinden. We kozen voor 
Camperplaatsen, welke sinds 9 augustus 2019 geopend zijn. Onze wens om een boerderijterras 

te starten is in februari 2022 in vervulling gegaan. Met trots mochten we op 23 januari 2023 zelfs 
onze eerste horeca award in ontvangst nemen! 1ste publieksprijs gemeente Eersel, waardering 

9,44. 2de prijs provincie Noord-Brabant.
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Lunch /  Diner
hard broodje  
 ham   
 kaas   
 gezond   
 brie   
 ei gekookt  
*keuze uit wit / meergranen

zacht broodje  
 kroket  
 ei gebakken  

4,5
4,5
6,5
7,5
4,5

4,5
4,5

5,5
6,-
7,5
6,5

6,-

6,-

8,5

8,5

8,5

11,5

12,5

tomatensoep    

soep van de dag   

*geserveerd met brood en kruidenboter
 

uitsmijter met ham en kaas
  
uitsmijter met spek  

ambachtelijke kroketten op brood 

boerenomelet    
gebakken ui,champignons, paprika, spek

12 uurtje    
soepje naar keuze, brood met kroket,   
brood met gebakken ei, ham/kaas of spek

BROODJES

TOSTI’S

SOEPEN

KLASSIEKERS

tosti  
 ham/kaas  
 spek/kaas  
 brie/honing/tomaat/walnoot
 kaas/tomaat/paprika/pesto

vegetarische gerechten
allergenen? 
onze medewerkers kunnen je van meer informatie voorzien

Onze gerechten worden geserveerd met vers brood van de Beerze bakker

13,5

14,5

14,5

0,5
2,5

11,75

15,75

15,75

16,65

12,75

12,75

12,75

3,-

3,-
3,-
3,5

2,-

2,-

1,5

0,5

Buikheide burger     
runderhamburger, sla, tomaat, rode ui, 
augurk, truffel mayonaise, kleine salade
   
De Spekdonken burger   
runderhamburger, gebakken champignons, ui, 
paprika, Spekdonken saus, kleine salade

vegetarische burger

optie gesmolten kaas
portie friet

huisgemaakte stoofvlees        
geserveerd met friet of brood en een kleine salade

kipsaté  
gebakken uitjes, frietjes

snitzel 
champignon roomsaus, frietjes

snitzel de Spekdonken  
gebakken ui, champignons, paprika, spek

salade de spekdonken 
verse salade, ontbijtspek, tomaat, paprika, ei, 
rode ui, parmazaanse kaas, komkommer, croutons, 
frisse dressing

warme brie salade 
verse salade, tomaat, komkommer, rode ui, 
croutons, warme brie, honing, walnoten, 
frisse dressing

carpaccio salade   
gemengde sla, tomaat, pijnboompitten, 
parmezaanse kaas, komkommers, rode ui, 
croutons, truffelmayonaise

*geserveerd met brood en kruidenboter

tomatensoepje    
 
mini tosti 
 ham      
 kaas   
 ham/kaas  

portie frietjes     

kip nuggets, frikadel, kroket, kaassoufle  
      
bol boerderij ijs naar keuze   

saus: mayo, curry, kethup, appelmoes

AANRADER

BURGERS

SALADES

WARME GERECHTEN

Smakelijk!

VOOR DE KLEINTJES

vegetarische gerechten
allergenen? 
onze medewerkers kunnen je van meer informatie voorzien

WIST JE DAT? 
We zo veel mogelijk ingrediënten lokaal inkopen? 

Zo produceerd Boeren van Hier bijvoorbeeld kaas van de melk van onze eigen koeien!
Neem een kijkje op de website:

VERGADEREN OF KAMPEREN?

IN DE OMGEVING

(KINDER)FEESTJE ORGANISEREN?

CADEAUBONNEN

Naast bourgondisch genieten op ons boerderijterras, kunt u vergaderen in één van onze ruimtes en 
kunt u overnachten met een camper op onze camperplaats.

De Kempen heeft veel te bieden voor echte fietsliefhebbers, zo zijn de Landschotse heide, landgoed 
de Utrecht, Oostelbeerse Heide, de Buikheide en het grote en kleine meer in Vessem slechts 

enkele voorbeelden van natuurgebieden en boslandschappen op wandel- en fietsafstand van de 
boerderijterras de Spekdonken.

Naast de standaard routes helpen wij u graag met advies over rolstoelpaden, uitkijktorens en 
schitterende vergezichten in de diverse natuur landschappen en vennen in de omgeving.

De spekdonken is een ideale locatie voor een feestje bij de boer? Wij hebben meer dan genoeg 
ruimte om de kids lekker te laten uitrazen. En naast de leuke speeltoestellen is een educatief 

bezoekje aan de boer natuurlijk altijd leuk voor jong en oud.

Familiedag, kraamborrel of iets anders te vieren? Ook dit kunnen wij voor u regelen. 
Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Cadeaubonnen zijn voor elk bedrag verkrijgbaar en altijd in te leveren op ons boerderijterras 
of voor een overnachting op onze camperplaats.
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Drank & borrel
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cola, cola zero    
fanta     
fuze tea – sparkling / green  
cassis     
sprite     
tonic     
bitter lemon    
rivella
choudfontaine blauw / rood
ranja 
 

2,6
2,6
2,7
2,6
2,6
2,7
2,6
2,7
2,6
1,-

2,7
3,75
2,7
2,7
2,5

appelsap
verse jus
chocomel
fristi
verse melk   
      TIP! tap de verse melk van onze eigen boerderij
 

KOUDE DRANKEN

SAPPEN EN ZUIVEL



koffie	 	 	 	 	
cappuccino  
espresso
dubbele espresso
latte macchiato
   + smaakje (0,5)
koffie	verkeerd
thee
verse munt thee   
    + honing (0,5)
warme chocomel   
met melk van eigen koeien
    + slagroom (0,6)
irish coffee    
    irish whiskey
spanisch coffee   
    licor 43
italian coffee    
    amaretto
french coffee    
    cointreau
 

2,5
2,75
2,6
3,8

3,25

2,7
2,5

3,25

2,8

6,5

6,5

6,5

6,5

WARME DRANKEN
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N°515 | TOTALLY NUTS
Met de geur van deze waanzinnige melange van 
appel, amandelen en kaneel is het alsof je een 
bezoek brengt aan de lokale banketbakker. Een 
heerlijk verwarmende infusie. Let op: bevat noten.
              2-4 min. 

N°411 | WARMING SOUL
Verwarmende bled van rooibos met de zoete en 
kruidige smaak van natuurlijke vanille en kaneel. 
Deze cafeïnevrije blend kun je de hele dag door 
drinken.          3-5 min. 

N°111 | EARL GREY BLUE FLOWER
Een krachtige zwarte thee op smaak gebracht met de 
bergamot, een frisse citrusvrucht uit Zuid-Italië. De 
helderblauwe korenbloesem maakt deze 
klassieker helemaal af.        2-4 min. 

N°514 | HERBAL CHAI
Deze frisse kruidenmelange drink je de hele dag 

door. De kruidige smaak van anijs en kaneel wordt 
gecombineerd met de frisheid van sappige appels.

3-5 min. 

N°211 | SENCHA SENSATION BIO
Het verhaal van het potje en het dekseltje. Dat geldt 

zeker voor deze biologische Sencha thee in combinatie 
met frisse citrusvruchten. Een vleugje gember geeft deze 

melange wat extra pit.                                    2-3 min.  

N°105 | DUTCH BREAKFAST BIO
Deze biologische zwarte thee uit China heeft een 

krachtig karakter, met een fruitige afdronk. Hiermee 
durven wij de strijd met English Breakfast wel aan!

2-3 min.
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progres gebakje  

appeltaart 

warme wafel met kersen
met slagroom

extra slagroom
 

4,25

4,25

5,95

0,6

GEBAK



chardonnay
sauvignon blanc
zoete wijn

malbec
tempranillo

prosecco
aperol spritz

grenache

18,-
19,-
17,5

20,-
17,5

4,25
6,5

19,-

4,-
4,25
3,75

4,5
3,75

4,25

WITTE WIJN

RODE WIJN

SPARKLING

ROSE WIJN

glas

glas

glas

fles

fles

fles
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jonge jenever / oude jenever  
licor 43     
amaretto
baileys     
cointreau    
schrobbeler

3,25
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

6,5

6,5

5,-

gin - tonic
   dry gin met finley tonic
pink gin - tonic
   pink gin met finley tonic
sangria
   seizoensgebonden

STERKE DRANKEN

COCKTAILS



hertog jan
hertog jan 0,5 cl
hertog jan - weizener
hertog jan - weizener 0,5 cl
leffe blond
leffe dubbel

2,8
5,3

4,25
7,-
4,6
4,6

4,-
4,75

6,-
6,5

4,35
4,7

4,95
5,-

3,85
5,3

beerze classic    
beerze brave    
beerze bold
beerze noble    
hoegaarden    
la trappe, witte trappist   
duvel     
la chouffe    
liefmans    
karmeliet

BIEREN VAN DE TAP

BIEREN OP DE FLES
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1,5
4,-

17,5

7,5

5,5

1,-

radler 0.0
hertog jan 0,0
liefmans 0,0
leffe blond 0,0

2,9
2,75
3,75
4,5

schaaltje nootjes   
broodplankje    
breekbrood met ailio, kruidenboter, pesto
borrelplank voor 2 personen  
bittergarnituur, kaas (boeren van hier.nl), 
breekbrood met dip, wisselende hapjes
portie bourgondische bitterballen 
8 stuks
portie mini loempia’s 
8 stuks 
zakje chips

ALCOHOLVRIJ

BORRELHAPJES


