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Koffie/thee compleet

Keuze uit koffie, cappuccino, theemet
zoete friandises

€7,50

€4,50
€4,50
€4,00
€4,50
€5,00

Appeltaart
Cheesecakemet roodfruit
Belgische wafel
Belgische wafel | slagroom
Belgische wafel | slagroom | jam

Gebak

Een warme en knusse huiskamer waar je
altijd welkom bent voor een heerlijke lunch,
diner of gewoon een drankjemet vrienden,
dat vind je bij De Heeren van Udenhout.

We nodigen je graag uit om bij ons
ongedwongen te komen genieten van een
goed glas wijn, een fijn (speciaal) biertje en
heerlijke gerechtenmet ingrediënten uit de

streek.

Renz & Wieger

Warm
Koffie

Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Flat white
Koffie verkeerd
Lattemacchiato
Lattemacchiato caramel/vanille

Al onze koffies zijn ook decafé te
bestellen.

Choco

Warme chocomel
Slagroom

Thee

Thee
Gemberthee
Muntthee

Speciale koffie

Irish koffie - Jameson
French koffie - GrandMarnier
Spanish koffie - Tia Maria
Italian koffie - Amaretto
Tilburgse koffie - Schrobbelèr

€2,60
€2,80
€2,60
€4,00
€4,00
€3,25
€3,25
€3,75

€3,00
€0,50

€2,60
€3,00
€3,00

€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50



Fris
Frisdrank

Coca Cola/ Zero
Fanta
Sprite
Cassis
Fuze Tea Sparkling
Fuze Tea Green
Fuze Tea Peach hibiscus
Rivella
Double Dutch Ginger Beer
Double Dutch Ginger Ale
Double Dutch Lemon
Double Dutch Tonic
Rose Lemonade
Ranja
Appelsap
Jus d'orange

Water

PannaMinerale Naturale 0,25cl
PannaMinerale Naturale 0,75cl

SanpellegrinoMinerale Frizzante 0,25cl
SanpellegrinoMinerale Frizzante 0,75cl

€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€3,00
€3,00
€3,00
€2,80
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€1,50
€3,00
€3,00

Cocktails

Mocktail

Limon Fizz
Limoncello | Cava

Aperol Spritz
Aperol | Cava | bruiswater

Schrobbelèr
Schrobbelèr | Ginger Ale

Pink Perfect
Martini Bianco | Rose Lemonade

Moscow Mule
Vodka | Double Dutch Gingerbeer

Espresso Martini
Espresso | Vodka | Kahlúa

Arancello
Arancello | Double Dutch Ginger Ale

Citrus & Tonic 0,0%
Double Dutch Tonic, Abstinence - Cape
Citrus

Winter Spritz 0.0%
Double Dutch Ginger Ale - Nona Spritz -
sinaasappel - steranijs

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

€6,00

€6,00

€2,70
€5,00

€2,70
€5,00



Tip: Borrelplank

WISSELTAP

Vraag naar ons wisselend assortiment
speciale bieren van de tap.

Bier

Op het vat

Swinckels' Pilsener 0,25l
Swinckels' Pilsener 0,5l
La TrappeWitte Trappist
Cornet Oaked Blond

€2,80
€5,50
€4,50
€4,60

5.5%
5.5%
5.5%
8.5%

Bier op fles

La Trappe PUUR
La TrappeWitte Trappist
La Trappe Blond
La Trappe Dubbel
La Trappe Isid'or
La Trappe Tripel
La Trappe Quadruppel

DeMolen Kort & Krachtig Saison
DeMolen Fruit & Kruid Blond
DeMolenWater & Vuur Neipa
DeMolen Hamer & Sikkel Porter
DeMolen Vuur & Vlam IPA
DeMolen Heen &Weer Tripel
DeMolen Bommen &Granaten

Barley wine

Uiltje Dikke lul 3 bier Pale ale
Uiltje Prima Donna Blond
Uiltje Piewee the pineappleWeizen
Uiltje Bird of Prey IPA

€4,00
€4,90
€4,90
€4,90
€4,90
€4,90
€5,50

€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,25
€5,50
€5,50

4.5%
5.5%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
10.0%

6.1%
6.2%
6.0%
5.2%
6.2%
9.0%
11.0%

5.6%
5.0%
5.0%
5.8%

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00

Bier op fles

Weihenstephaner Hefeweissbier
Rodenbach FruitAge
Brugse Zot
Desperados
Bavaria Radler citroen

0,0%

La Trappe Nillis
Swinckels' Pilsener
Brouwerij 't IJ Vrijwit
VandeStreek Playground IPA
Bavaria Radler citroen
Uiltje Superb-Owl

Geniet van een heerlijke borrelplank
die samengesteld is door onze chef.

Diverse warme en koude hapjes
uit de streek.

€ 22,50

€4,00
€4,00
€4,60
€4,50
€3,25

€3,75
€3,25
€4,25
€4,25
€3,25
€5,25

5.4%
3.9%
6.0%
5.9%
2.0%

0.0%
0.0%
0.5%
0.0%
0.0%
0.2%



Vraag naar onze wijnkaart.

Huiswijn

Wit

La Pelissiere Blanc Moelleux (zoet)
Druif | Semillon
Aroma's van exotisch fruit en bloemen. Een sappige en tegelijk zoete smaak van onder
andere peren en gedroogd fruit.

Laurent Miquel Père et Fils
Druif | Chardonnay
Dewijn heeft een bleke, gele kleurmet groene tinten. Geuren van exotisch fruit met
een beetje anijs. Boterigmet een lange afdronk.

Terra d' Alter Expressão Branco
Druif | Siria, Arinto & Viognier
Dewijn heeft een stuivend aroma van ananas, papaya en limoen. De smaak is fruitig
met watminerale tonen. De afdronk fruitig en verfrissend.

Rosé

Laurent Miquel Père et Fils Cinsault
Druif | Syrah
Deze frisse en fruitige rosé wijn van Laurent Miquel is speciaal voor liefhebbers van
droge wijn.Fruitaroma's van aardbei en rode bessen geven vulling aan een heerlijk
zomers glas wijn. Fris met een zachte structuur, dit maakt hem bij velen favoriet.

Rood

Laurent Miquel Père et Fils
Druif | Cabernet Sauvignon
Deze rode wijn is een prachtig voorbeeld van de Cabernet Sauvignon druif. Mooie
zachte tannine. Rijk rood fruit en typische cassissmaak, aangevuldmet een hint
kruiden. Mooi in balansmet een fijne diepgang.

Epicuro
Druif | Negroamaro
Dewijn is intens robijnrood van kleur. In de neus sensaties van wilde bessen en rijpe
pruimen, rode aalbesbloem, varen en ijzer. Fris en fruitig, aangename tanninemet een
lange en aanhoudende afdronk.

Wijn

€4,50 €21,50

€4,50 €21,50

€21,50

€21,50

€21,50

€21,50

€4,50

€4,50

€4,50

€4,50



€6,50

€9,50

€6,50

€12,50

€13,50

€9,50

€11,50

€12,50

€11,50

€12,50

€12,50

€15,50

€13,50

€15,50

Burger

€ 14,50

Vanaf 12:00 tot 15:00 uur.

Dieetwensen of allergieën? Geef het door aan onzemedewerkers.

Huisgemaakte tomatensoep
Met balletjes (ook vegetarisch te bestellen)

Tosti klassieker
Desembrood | Ham | kaas | saus

Toast De Heeren
Desembrood | champignon | ui | spek | chili mayonaise

Bavette kroketten
Handgemaakte bavette kroketten vanMonsieur Salpicon uit Oisterwijk.
Desembrood | 2 kroketten | mosterdmayonaise

Garnalenkroketten
Handgemaakte Garnalenkroketten vanMonsieur Salpicon uit Oisterwijk.
Desembrood | 2 kroketten | chili mayonaise

Oesterzwam kroketten .
Desembrood | 2 kroketten van deWalhoeve | truffelmayonaise

Broodje geitenkaas
Waldkorn of italiaanse bol | geitenkaas | notenmix | honing

Broodje carpaccio
Waldkorn of italiaanse bol | zongedroogde tomaat | parmezaanse kaas

Broodje pittige kip
Waldkorn of italiaanse bol | kippendij | rode peper | sla

Sandwich Tonijn
Desembrood | frisse salade | kappertjes | rode ui | zongedroogde tomaat

Klokslag twaalf uurtje (ook vegetarisch te bestellen)
Tomatensoep | desembroodmet kroket | desembroodmet ham/kaas/ei

Salade Carpaccio
Truffelmayonaise | pitten | zongedroogde tomaat | rucola | parmezaan |

Salade geitenkaas
Honing | noten | zongedroogde tomaat | desembrood

Salade zalm
Huisgemarineerde zalm | kappertjes | rode ui | citroen | zoet-zure radijs |

desembrood

desembrood

Lunch

Walhoeve runderburger

Brioche broodje | sla |
komkommer | tomaat | ui |
augurk | bacon | cheddar |
friet | truffelmayonaise



Broodplank
Kruidenboter | aïoli | tapenade

Huisgemaakte tomatensoep
Met balletjes (ook vegetarisch te bestellen)

Gamba’s piri piri
Gamba’s | rode peper | olie | knoflook

Gemarineerde zalm
Huisgemarineerde zalm | toast | salade

Carpaccio
Runderhaas | pitten | zongedroogde tomaatjes | Parmezaanse kaas| truffelcrème

Salade Carpaccio
Truffelmayonaise | pitten | zongedroogde tomaat | rucola | parmezaan

Salade geitenkaas
Honing | noten | zongedroogde tomaat

Salade zalm
Huisgemarineerde zalm | kappertjes | rode ui | citroen | zoet-zure radijs

Proeverij de Heeren van Udenhout (vanaf 2 pers.)
Kleine voorgerechten samengesteld door de chef

Dieetwensen of allergieën? Geef het door aan onzemedewerkers.

Voorgerechten

In onze boerderijwinkel in het mooie Brabantse land koop je
letterlijk vlees uit eigen stal. Al meer dan 25 jaar kun je bij
onze boerderijwinkel in Goirle terecht voor vers vlees,
lekkere gerechten en andere streekproducten. Vijf dagen
per week staan we graag tot je beschikking!

€6,50

€6,50

€10,50

€11,50

€12,50

€10,50

€9,50

€10,50

€13,50 p.p.

Corné van Roessel

Vanaf 17:00 uur.



Vanaf 17:00 uur.

Dieetwensen of allergieën? Geef het door aan onzemedewerkers.

Kogelbiefstuk
Kogelbiefstukmet een rode-wijnsaus of pepersaus

Saté van kippendij
Atjar | satésaus | gebakken uitjes | kroepoek

Walhoeve Runderburger
Brioche broodje | sla | komkommer | tomaat | augurk | ui | cheddar | spek

Vegetarische burger
Brioche broodje | sla | komkommer | tomaat | augurk | ui | cheddar

Boerenschnitzel
Varkensschnitzel | ui | spek | champignon | kaas

Schnitzel
Varkensschnitzel | Stroganoffsaus

Spareribs De Heeren
Gemarineerde spareribs volgens recept van de chef

Lasagne geitenkaas
Diverse groenten | tomatensaus | geitenkaas | noten | honing

Al onze hoofdgerechten worden geserveerdmet verse frietjes en een frisse salade.

Zalm
Zalm uit de oven met een korst van mosterd en noten

Dagvis
Kijk voor onze dagvis op de borden of vraag het aan
de bediening.

Hoofdgerechten

€22,50

€18,50

€16,50

€16,50

€19,50

€22,50

€17,50

€18,50

€ Dagprijs

€ 21,50



Vanaf 17:00 uur.

Dieetwensen of allergieën? Geef het door aan onzemedewerkers.

€8,50

€8,50

€6,50

€5,50

€7,50

€8,50

€7,50

€7,50

€7,50

€7,50

Koffie/Thee compleet
Koffie, cappuccino, theemet zoete friandises

Dame blanche
Vanille-ijs | chocoladesaus | slagroom

Tiramisu
Amaretto | slagroom

Bastogne Parfait
Slagroom | Bastogne | karamelsaus

Cheesecake
Slagroom | rood fruit | frambozenijs

Fryske Sûkerbôle
Suikerbrood uit de oven | kaneelijs | slagroom

Krokante kip
Krokante kipstukjes | frietjes | appelmoes

Smulbeer
Vijf mini snackjes | frietjes | appelmoes

Poffertjes
Poffertjes | poedersuiker | chocoladesaus

Kinderfeestje: Kinderijsje om zelf te versieren
Vanille-ijs | slagroom

Kindergerechten

Nagerechten



Bierbrouwerij de Koningshoeve
Binnen demuren van abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot, Noord-Brabant
wordt sinds 1884 La Trappe Trappist gebrouwen. Dit gebeurt nog steeds onder toezicht en
verantwoordelijkheid van demonnikenmet nog altijd de innerlijke overtuiging ‘goed te doen’. La
Trappe geeft een deel van de opbrengst aan goede doelen. La Trappe Trappist is zuiver, eerlijk,
Nederlands bier. La Trappe stelt ‘wie goed proeft, ontdekt wat genieten is en proeft de stilte’.

Smit & Dorlas koffiebranders
Demissie van Smit en Dorlas is duidelijk: de beste koffie maken. Dit doen ze al sinds 1822. Smit en
Dorlas verzorgt van koffieplant tot branderij de beste smaken en aroma’s.

IJshoeve Uijlenborch
IJshoeve Uijlenborch in Udenhout, Noord-Brabantmaakt en verkoopt ambachtelijk schepijs. Het
schepijs is bereidmet 100% biologische ingrediënten zoals versemelk van hun eigen koeien.

Verbunt Verlinden
Verbunt Verlinden uit Tilburg is een toonaangevendemoderne Nederlandse wijnimporteur. Verbunt
Verlinden heeft een breed assortiment wijnen van traditioneel tot innovatief en eigenzinnig. Verbunt
Verlinden werkt met verschillende wijnhuizen uit de gehele wereld samen.

Monsieur Salpicon
Monisieur Salpicon is gevestigd in Oisterwijk, Noord-Brabant enmaak ambachtelijk kroketten zoals
oma dat vroeger aan de keukentafel deed. Monisieur Salpicon laat u genieten van authentieke
krokettenmet diepgaande smaken.

Chocolatier Albèrt
Met passie voor chocolade produceert en levert Chocolaterie Albèrt een uniek en traditioneel
assortiment. Chocolatier Albèrt is gevestigd in Udenhout Noord-Brabant.

Een deel van onze leveranciers



Wo, do & zo vanaf 12:00 tot 21:30 uur
Vr & za vanaf 12:00 tot 23:00 uur

€4,50

€6,50

€7,50

€22,50

€9,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,00

€8,00

€9,00

€9,00

Bitterballen

Gemengde olijven
Olijvenmix | knoflook

Broodplank
Aïoli | kruidenboter | tapenade

Nacho’s
Tortilla chips | kaas | chilisaus | lente-ui | crème fraîche

Borrelplank
Een goed gevulde, wisselende borrelplank van de chef

Gemengde snacks (10 stuks)

Inktvis ringen

Krokante kip (8 stuks)

Brabantse kaas- en worst plankje
Kaas | worst | augurkjes

Rundvlees bitterballen
Bourgondische bitterballenmetmosterd (8 stuks)

Oesterzwam bitterballen
Oesterzwam bitterballenmet truffelmayonaise (8 stuks)

Bogey’s bitterballen
Spareribs bitterballen (8 stuks)

La Trappe Isid'or kaasbitterballen
Isid'or Trappist kaas (8 stuks)

Borrelsnacks



www.deheerenvanudenhout.nl

Openingstijden:
Woensdag, donderdag & zondag 11:00 tot 22:00

Vrijdag & zaterdag 11:00 tot 24:00

Keuken:
Lunch 12:00 tot 15:00 diner 17:00 tot 20:30

#deheerenvanudenhout


