Menu
Taverne
Restaurant

De Heihoeve

50 JAAR BEHEER KALMTHOUTSE HEIDE
In 1968 werd de Kalmthoutse Heide erkend als natuurreservaat. Sinds die officiële erkenning zoeken de eigenaars,
beheerders en bezoekers naar een
evenwicht tussen natuurbeheern recreatie en economische activiteit op en
rond de Kalmthoutse Heide. Een moeilijk evenwicht, maar één dat alle partners doorheen de jaren samen proberen
te bereiken.
Het verhaal van de Kalmthoutse Heide
start eigenlijk in 1146, wanneer heel
het gebied eigendom wordt van de abdij van Tongerlo. Eerst wordt het gebied
bewerkt en ontgonnen, later ontdekken
kunstenaars en liefhebbers van rust en
natuur Kalmthout.

De periode van 1910 tot 1968 is er vooral
een van de strijd voor het behoud van de
Kalmthoutse Heide als natuurgebied.
Jarenlang zijn de belangen van de natuurliefhebbers en de grondeigenaren,
waaronder de gemeente Kalmthout,
niet altijd verenigbaar. Aan die periode
komt een eind met de definitieve erkenning.

OPENINGSUREN

Groepen vanaf 8 personen
willen wij vriendelijk verzoeken

7 / 7 GEOPEND

een beperkte keuze te maken

Van maandag t/m vrijdag keuken open

een eventueel bevorderde wachttijd.

van onze menukaart i.v.m.

van 11 tot 21 uur
Weekend / Feestdagen keuken open
van 10 tot 21 uur
Wij maken slechts 1 rekening per tafel.

Voor alle informatie
met betrekking over allergenen
kan u steeds terecht bij ons zaalpersoneel.

Contacteer ons
voor uw volgend event
of familiediner.

Heibloemlaan 90
2920 Kalmthout
Tel. 03 666 52 97
info@deheihoeve.be
reservatie@deheihoeve.be
www.deheihoeve.be

Foto’s oude en nieuwe postkaarten
in samenwerking met de gemeente Kalmthout.

ONTBIJTEN
Vanaf heden kan je ook ontbijten in de weekends vanaf 10 uur - enkel op reservatie.
Ook voor groepen.

Voor kinderen

€ 7.50

1 pistolet/1 croissant/choco/kaas/glaasje fris/zachtgekookt eitje

Klassiek ontbijt

€ 19.00

Glaasje cava/fruitsap/koffie of thee
2 Pistolets/croissant/koffiekoek
Assortimentje vers beleg/choco/confituur
Spiegelei/ontbijtspek

Healthy ontbijt

€ 19.00		Verse fruitsap/verse munt of gember thee
Goed gevulde bio yoghurt/rood fruit/honing/pure chocola schilfers
Volkoren pannenkoeken/ahornsiroop/gebakken appel/kaneel
Menu’s zijn op aanvraag
en dan maken wij voor u een gepaste offerte of prijs.

Speciale nieuwe formule vanaf 10 personen
en enkel op reservatie te verkrijgen ‘’Sharing Table’’
Wij bieden een wandeling door de kaart, door ons keukenteam en seizoensgebonden gekozen.
Er worden voor- en hoofdgerechten op de tafel geplaatst
zoals tapas/salades/vis/vlees/groenten/bijgerechten en iets zoets om af te sluiten etc…
Jullie krijgen een leeg bord en neemt wat u graag wilt en zin in hebt.
Sharing is caring flessen water op tafel.
Voor zo’n perfect gevulde tafel betaalt u…. zonder drank € 37 p.p. met water.

Voor alle informatie met betrekking over allergenen kan u steeds terecht bij ons zaalpersoneel.

INWONERS VAN

BIEREN VAN ‘T VAT

DE HEERLIJKHEID ESSEN,

Pilsner Urquell 30 cl

€ 2,80

Pilsner Urquell 50 cl

€ 4,30

Corsendonk Blond

€ 3,90

Corsendonk Bruin

€ 3,90

Corsendonk Dubbel Kriek

€ 3,90

Deugniet

€ 4,10

BIEREN OP FLES
Koninck

€ 4,20

Duvel

€ 4,30

Corsendonk Agnus

€ 4,10

Corsendonk Gold

€ 4,10

Gauloise Brune / Blond / Triple Blond

€ 4,10

Kwaremont

€ 4,20

Blanche de Namur Rosé / Wit

€ 3,10

Geuze Mort Subite

€ 3,10

Jupiler 0%

€ 3,00

Tempelier

€ 4,10

Westmalle Tripel / Trappist

€ 4,20

Vedett

€ 3,60

Tripel d’ Anvers

€ 4,30

Kriek Belgique

€ 3,90

De heerlijkheid Essen, Kalmthout en Huijbergen komt door schenking in 1146 in het bezit van
de Abdij Van Tongerlo. Het gebied bestaat voornamelijk uit moerassen en zandige heide. Die
woeste gronden noemt men ‘een vroonte’ of ‘vroente’. De abdij vormt een deel van die gronden om in akkers en weilanden.
Vanaf 1300 start de abdij ook met turfuitbating in de Nol, een gebied tussen het Stappersven
en de Kalmthoutse Hoek. Ze verpacht de veengronden aan turfhandelaars. Die verkopen de
gedroogde turf als brandstof in Nederland en Antwerpen.

KALMTHOUT, HUIJBERGEN
MOGEN GEBRUIK MAKEN
VAN DE VROENTE.

FRISDRANKEN
Taunusquelle (plat) 25 cl / 50 cl

€ 2,90 / € 5,20

Taunusquelle (bruis) 25 cl / 50 cl

€ 2,90 / € 5,20

MILKSHAKES
(kunnen ook gemaakt worden
met lactose vrije melk)

Fuze Tea bruis

€ 3,00

Fuze Tea Green Mango / Pêche Hibiscus

€ 3,00

Coca-Cola / Light / Zero

€ 2,90

Fanta

€ 2,90

Sprite

€ 2,90

Canada Dry

€ 2,90

Appletise

€ 3,00

Schweppes Tonic

€ 2,90

YOGHURTS BIO VOLLE YOGHURT

Schweppes Agrum

€ 2,90

van 12u tot 18u

Schweppes Bitter Lemon

€ 2,90

Looza Sinaasappel

€ 2,90

Looza Appel

€ 2,90

Looza Appel-kers

€ 2,90

Looza Tomaat

€ 2,90

Looza Pompelmoes

€ 2,90

Vers geperst sinaasappelsap

€ 5,40

Inza chocomelk

€ 2,90

Inza bosvruchten

€ 2,90

WANDELDRANKJES
PomTon = tonic / pompelmoes

€ 5,60

Dorstlesser = orange / bitter lemon

€ 5,60

Vanille Milkshake
Aardbeien Milkshake (seizoen)
Bananen Milkshake

Yoghurt met agave siroop

€ 5.00
€ 5.50
€ 5.50

€ 6.50

rode vruchten/granola/pure chocola
Yoghurt met verse aardbeien (seizoen)			
dagprijs

Vanaf 1893 worden de Vossenbergen afgegraven.
Het zand dient om de verhoogde spoorwegring in
Antwerpen aan te leggen. Om het zand af te voeren wordt een spoorwegverbinding aangelegd
naar de Cambuus van Moeder Kee. Zij biedt een
slaap- en eetplaats aan de ‘zandspaaiers’.

APERITIEVEN
Aperitief Maison

€ 8,00

Glas cava

€ 6,50

Kirr

€ 5,80

Kirr Royal

€ 8,50

Porto wit/rood

€ 5,10

Sherry droog/medium

€ 5,10

Campari

€ 6,20

Ricard water/ijs

€ 6,90

Martini Bianco / Rosso

€ 5,40

Pineau des Charentes

€ 4,90

Aperol Spritz

€ 6,90

Supplement frisdrank/fruitsap

€ 2,60

HUISWIJN
Huiswijn (wit / rood / rosé)
per glas
per fles

€ 4,60
€ 23,00

BUBBELS
Huis Cava

Na de Franse Revolutie worden alle kerkelijke eigendommen in beslag genomen
en zo komt het gebied in 1834 in de handen van de gemeente Kalmthout. De hogere
overheid verplicht de gemeente om grond te verkopen.
Zij verkoopt delen aan kapitaalkrachtige stedelingen, die er buitenverblijven bouwen
en grote delen laten bebossen. Zo zijn er de Mont Noir, het kasteel Boterberg, de
Markgraaf…
De eigenaars gebruiken de Kalmthoutse Heide als bosbouwen jachtgebied.

75 cl

€ 31,00

VRAAG NAAR ONZE
WIJNKAART

STERKE DRANKEN
Courvoiser

€ 7,50

Martell VS

€ 8,90

Grand Marnier

€ 7,90

Calvados

€ 7,90

Armagnac

€ 6,90

Cointreau

€ 6,90

Amaretto

€ 6,90

Baileys

€ 6,90

Sambucca

€ 6,90

J&B

€ 6,90

Chivas Regal

€ 8,20

Jack Daniels

€ 8,20

Singleton (Malt Whiskey)

€ 9,40

Limoncello

€ 6,90

Grappa

€ 6,90

Elixir d’Anvers

€ 6,00

Bols Oude Jenever

€ 4,50

Bols Jonge Jenever

€ 4,50

Havana 3 jaar

€ 6,90

Havana 5 jaar

€ 8,90

Wodka Smirnoff

€ 6,90

Hendrick’s London Essence Tonic water /
komkommer

€ 12,00

Copperhead London Essence Tonic water /
appelsien

€ 12,00

Bombay Saphire Gin - limoen

€ 12,00

Cuba Libre Royal Crown

€ 12,00

THEE
Thee natuur / citroen

€ 2,90

Thee verse munt / verse gember

€ 4,40

Organic green thee

€ 3,20

Southern mint thee

€ 3,20

Rozenbottel

€ 3,20

Glühwein (seizoen)

€ 4,30

Bombay Chai thee / kaneel

€ 3,20

Gold Flower Cherman / herbal

€ 3,20

Honeybush - Caramel Dessert

€ 3,20

Raspberry Black Tea

€ 3,20

IEDEREEN
WIL GENIETEN VAN DE HEIDE,
MET HEEL WAT NADELEN
VOOR HET NATUURGEBIED

De heide is als gebied intussen een gekende plek
om rust en plezier te vinden. Heel wat mensen zakken af naar Kalmthout om in dit ‘dromenland’ te
vertoeven. Dat zorgt voor veel overlast, zowel voor
de gemeente als voor de natuur. Dagjestoeristen
komen met hun auto tot ver in het gebied gereden.
Ook kampeerders vinden hun plekje op de heide.
Ze bouwen ‘tenten’ tegen duinen en overnachten in
het stille en sfeerrijke gebied.
Sommigen krijgen de naam ‘bergbewoners’.

KOFFIE
Verwenkoffie “De Heihoeve”

€ 8,60

Koffie

€ 2,90

Decafeïne

€ 2,90

Mokka

€ 2,90

Latte / Koffie verkeerd

€ 3,50

Italian cappuccino

€ 3,50

Oostenrijkse cappuccino

€ 3,50

Warme Cécémel

€ 3,00

Warme Cécémel slagroom

€ 3,50

Baileys koffie

€ 8,40

Italian koffie

€ 8,40

Irish koffie

€ 8,40

French koffie

€ 8,40

English koffie

€ 8,40

In 1964 neemt de regering de beslissing om een staatsreservaat
op te richten in Kalmthout. Dat houdt in dat ze de gemeenteheide huurt, overeenkomsten afsluit met de grote privé-eigenaars en geleidelijk 400 ha kleinere percelen aankoopt. In
1968 verschijnt die beslissing in het Belgisch Staatsblad, is de
Kalmthoutse Heide definitief beschermd en start het beheer van
het gebied bij Waters en Bossen.
De focus in het beheer van de Kalmthoutse Heide ligt op het
open houden van het landschap. Door begrazing met schapen,
gericht kappen van bomen en andere beheermaatregelen, moet
het landschap zijn eeuwenoude uitzicht herwinnen: heidevegetatie in een bewegend duinen en zandlandschap.

FINGER FOOD
Portie bitterballen (van dobben) met mosterd

€ 8.50

Portie belegen kaas / salami (of apart)

€ 6.50

Patatas bravas met verse aïoli (gefrituurde aardappel)

€ 7.00

Warme nacho’s mais/jalapeños/koriander/tomaat/zure room/guacamole

€ 7.00

Healthy Libanese dips humus/muhamana/olijven/salsa/naanbrood

€ 12.00

Mix van warme hapjes

€ 12.00

Warme camembert van de hoeve met noten/gekruide olie/honing en brood

€ 8.50

Bordje fijn gesneden gerookte GandaHam

€ 9.00
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LUNCHKAART

(TOT 18 UUR - BOERENBROOD)

Boeren croque monsieur

€ 8.50

Boeren croque madame dubbel spiegelei

€ 9.20

Boeren croque kipfilet / geitenkaas / sla

€ 10.00

Open belegde verse boeren-boterhammen (keuze uit rogge of wit)
Verse vleessla/ham/mayo/ei/augurk/zilverui

€ 11.00

Verse tonijnsla/tonijn/yoghurt/ui/ei/kappers/limoen

€ 11.00

Verse kipcurry/geplukte kip/selder/sla/koude curry

€ 11.00

Verse platte kaas/radijs/bieslook/cresson
Vers gebakken omelet spek op boerenbrood

€ 9.50
€ 11.00

BEZOEKERS VAN DE HEIDE BESCHOUWEN HET GEBIED
NIET ALS NATUUR, MAAR ALS GEBRUIKSTERREIN

MAALTIJDSALADES
(KIP KAN VERVANGEN WORDEN DOOR GEGRILDE HALLOUMI - VEGETARISCH)
Salade van jonge geitenkaas met vijgen/noten/goijbessen/gedroogde gandaham

€ 18.50

Salade van krokant traag gegaard spek/gepekelde rettich/ei/oosterse dressing

€ 16.50

Salade van kip met quinoa/koriander/mango/verse munt/lijnzaadolie

€ 16.50

Salade niçoise/kort gebakken tonijn/boontjes/tomaat/ei/aardappeltjes/mosterd

€ 19.80

PASTA’S
Spaghetti Bolognaise met kaas

€ 15.50

Huisbereide lasagne

€ 16.50

Vegetarische pasta/gegrilde groenten/pijnboompitten/pesto/Parmezaan

€ 15.50

Noedels met verse groene curry/scampi/kokos/gember/wokgroenten

€ 17.50

De banden van auto’s laten diepe sporen na in het losse
zand. Bezoekers vernielen bomen om met de takken een
beter ‘wegdek’ aan te leggen. Sommigen wassen zelfs hun
wagen in een ven.
Ondanks de inzet van de gemeente en verschillende reglementen, is het (wan)gebruik niet in te dijken. De
gemeente moet met te weinig personeel instaan voor de
ordehandhaving, vooral in het weekend en tijdens de vakanties. In 1954 wordt er zelfs een motorcrosswedstrijd
georganiseerd op de Withoefse Heide. Het gebied kreunt
onder haar populariteit en haar niet-beschermde status.

VOORGERECHTEN
Kaaskroketten met mayonaise van peterselie en citroen

€ 13.50

Noordzee garnaalkroketten met wasabi mayonaise en gebrande limoen

€ 15.50

Duo van kaas- en garnaalkroketten

€ 14.50

Soep gebrande tomaten/kip/gepofte kerstomaatjes

€ 7.00

Scampi in Oosterse bouillon met verse wokgroenten

€ 15.00

Carpaccio van op hooi gerookt rundsvlees op de BBQ/rucola/olijfolie/Parmezaan

€ 16.00

Tatiki van tonijn met soja/gepekelde rettich/gember/komkommer/wasabi mayonaise € 17.00
Gebakken cocquilles met een risotto van sojascheuten en truffel

€ 20.50

VISGERECHTEN
Gebakken Zeetong ‘Meunière’

Dagprijs

Gegratineerd vispannetje met kreeftensaus en verse groenten

€ 21.50

Gegrilde zalm op de BBQ met sesam/paksoi/groene asperges

€ 24.00

Koolvis met mosterd-kruidenkorst/venkel/zure room/puree

€ 23.00

Scampi met lookboter en wokgroenten

€ 23.50

SUGGESTIES
VRAAG NAAR ONZE SUGGESTIES
BIJ HET ZAALPERSONEEL
OF KIJK OP ONS ‘SUGGESTIEBORD’

VLEESGERECHTEN
Verse Vol-au-vent met kalfsballetjes en kastanjechampignons		€ 18.50
Steak van (de Laet van Havere) met gegrilde groenten en saus naar keuze 		€ 23.50
Entrecote van Rubia Gallega op houtskool met lookboter 		€ 28.50
Traag gegaarde gelakte spareribs met een slaatje en looksaus 		€ 19.50
Lamskroontje met tuinkruiden en tijmsaus/gegrilde groenten 		€ 27.50

KINDERGERECHTEN
Kinder Videe met frietjes

€ 8.50

Kinder Ribbetjes met frietjes

€ 9.00

Kinder Curryworst (1 stuk) met frietjes

€ 8.50

Kinder Nuggets met frietjes

€ 8.50

Kinderspaghetti met kaas

€ 8.50

SUPPLEMENTEN
Sauzen:
Bearnaise/peper/vleesjus 					

€ 3.50

Groenten:
Gebakken champignons/gemengde sla/witloofsla		

€ 4.00

Bijgerechten:
Frieten/puree/kroketten/pasta/gefrituurde aardappel

€ 2.50

Portie mayo/ketchup 					

€ 1.00

ZOETIGHEDEN
PANNENKOEKEN van 12u tot 18u
Kinderpannenkoek 1 stuk

€ 3.20

suiker / siroop
Pannenkoeken 2 stuks

€ 4.60

suiker / siroop / confituur
Pannenkoeken mikado

€ 7.60

met bol vanille-ijs en chocoladesaus
American volkoren pancakes

€ 7.60

met fruit en ahornsiroop
WAFELS heel de dag te verkrijgen
Wafel natuur / suiker

€ 5.00

Wafel met slagroom

€ 6.00

Wafel aardbei-ijs en slagroom (seizoen)

€ 9.50

AMBACHTELIJK IJS
Kinderijsje 2 bollen vanille

€ 3.60

Verpakt ijs kinderen raketje/magnum/cornetto € 2.00
Coupe vanille / chocola / mokka

€ 5.30

Dame Blanche / Dame noir

€ 6.60

Coupe Bresilienne

€ 6.60

Coupe Advocaat

€ 6.60

Coupe Vers fruit

€ 8.50

Coupe Aardbei (seizoen)

€ 9.10

Banana split ‘De Heihoeve’

€ 6.60

DESSERTS
Boeren appeltaart warm met bol ijs

€ 5.10

Gebak van de dag

€ 4.50

Chocomousse van callebaut

€ 8.00

Moelleux au chocolat

€ 9.50

Creme brulee

€ 8.50

Trio van chocolade met bolletje vanille-ijs

€ 9.50

Suppl slagroom

€ 1.50

Suppl bol ijs

€ 1.50

Enkele vooraanstaande burgers richten in 1910 de Vereniging voor behoud van Natuur- en Stedenschoon (VNS) op. Ze ijveren onder meer
voor het behoud van de Kalmthoutse Heide en het Zwin in Knokke. Het is het begin van de bescherming van natuurgebieden in Vlaanderen.

VOORBEELDMENU’s
VOOR GROTERE GROEPEN OF FEESTJES
MENU A

MENU
B
MENU B

Ravioli van spinazie en Ricotta

Carpaccio van coquilles

rucola / salie

gekonfijte citroen

•••

•••

Gegrilde kalfslende met dragonboter

Gelakte varkenshaas

en slaatje van gegrilde groenten

geroosterde zoete aardappel / parmezaan

OF

OF

Gebakken tarbot

Gegrilde zalm met groene asperges

zeekraal / puree / hollandaise

en sabayon van witte wijn en basilicum

•••

•••

Soepje van rood fruit

3 chocolade structuren

vanilleroomijs / brownie
€ 40 p.p. excl.drank

€ 38 p.p. excl.drank

Deze menu's zijn enkel verkrijgbaar op reservatie. Alles is bespreekbaar

RIJKE STEDELINGEN
KOPEN GROTE GEBIEDEN OVER
VAN DE GEMEENTE EN
BOUWEN ER BUITENVERBLIJVEN

SCHILDERS ZIJN GEFASCINEERD
DOOR DE SFEER DIE ER
OP DE KALMTHOUTSE HEIDE HEERST
De heide trekt halfweg de 19de eeuw schilders aan. Zij kamperen in woonwagens of hutjes op de heide, verblijven op hotel of bij Kalmthoutenaren
thuis. Eerst komen ze te voet of met paard en kar, vanaf 1854 ook met de
trein die vanaf dan in Kalmthout halthoudt.
De kunstschilders van ‘De Kalmthoutse School’, zoals Jacques Rosseels,
Adrien-Joseph Heymans… en later vele anderen, verkopen hun schilderijen in Antwerpen. Ze zijn een soort van
reclame ‘avant la lettre’ en lokken meer en meer toeristen naar de
Kalmthoutse Heide. Eerst is dat vooral aan ‘de Withoef’ (nu café De Oude
Withoef ), tot waar de heide toen nog reikt. Daar is een ‘zwemdok’, een
restant van de zandwinning.

IEDEREEN
WIL GENIETEN VAN DE HEIDE,
MET HEEL WAT NADELEN
VOOR HET NATUURGEBIED

VANAF 1968 WORDT HET GEBIED
VOLLEDIG BEHEERD MET ALS DOEL
EEN OPEN HEIDELANDSCHAP

Breng ook eens een bezoekje aan onze andere zaken.

Ook feesten organiseren kan op beide locaties

in Le Royal Café

Station Antwerpen

(binnen 15 min bereikbaar met de trein)

of in De Bosrust

Essen-Horendonk

(met speeltuin - voor communiefeesten, bedrijfsfeestjes enz...

binnen 15 min. bereikbaar met de auto)

Brasserie - Restaurant - Café

Le Royal Café
gluten

gluten
CENTRAAL STATION ANTWERPEN
eieren
eieren
zuivel
zuivel
vis
vis

gluten
gluten
gluten
gluten

schaaldieren
schaaldieren
weekdieren

De Bosrust
Restaurant • Brasserie
Minigolf
Binnen- en buitenspeeltuin
Maïsdoolhof

Kleine Horendonk 8 - 2910 Essen

