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Welkom op De Kleine Abtshoeve

In het bourgondische Brabant, midden in een bosrijke omgeving en 

tussen uitgestrekte weilanden vindt u de gezellige charmecamping 

De Kleine Abtshoeve. Onze camping ligt aan de rand van Oosterhout NB en 

tussen de gemoedelijke Brabantse plaatsen Teteringen en Terheijden in.

Een oase van rust en Brabantse gezelligheid!

Wij wensen u een fijn verblijf.

De Camping
Deze is ruim opgezet met mooie verharde plaatsen, prachtig vrij 
uitzicht, fleurige bloemperken en niet te vergeten het modern en schoon 
sanitair. Dit is dan ook de ideale stek voor de volwassen recreant zonder 
kinderen die graag genieten van rust en natuur. Én we hebben Wellness 
voorzieningen op loopafstand!

Ook in de wintermaanden kunt u gebruik maken van onze camping. 
Wij zijn heel het jaar geopend.

Openingstijden Receptie
Openingstijden receptie zie website; ‘Openingstijden Eetcafé’ 
Buiten deze tijden kunt u ons bereiken op 076-587 11 35 tussen 9.00 uur 
en 21.00 uur.

Niks missen van De Kleine Abtshoeve? 
Bezoek ons op facebook & instagram of schrijf u in 
voor onze nieuwsbrief! www.dekleineabtshoeve.nl
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Minicamping De Kleine Abtshoeve
Receptie (9.00 - 21.00 uur) 076-587 11 35 
06-558 13 205 (alleen voor noodgevallen)
06-496 52 059 (alleen voor noodgevallen)

Spoed Politie/Brandweer/Ambulance 112

Politie 0900-8844

Huisarts 076-571 11 00
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Willebrordstraat 5 A | 4847 RJ Teteringen
Buiten deze tijden kunt u contact opnemen 
met de huisartsenpost.

Huisartsenpost 076-525 85 00
p/a Amphia ziekenhuis
Molengracht 21 | 4818 CK Breda

Aed aanwezig. 
Deze hangt in het afwas gedeelte van het 
sanitair gebouw. Bij noodgevallen mag deze 
altijd ingezet worden. Bel bij nood 112. of het 
noodnummer van de camping 06-496 52 059.

Apotheek 076-571 14 44
Willebrordstraat 5 | 4847 RJ Teteringen

Tandarts 076-533 51 40
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
Stadionstraat 11 | 4815 NC Breda
In het weekend hoort u via dit nr. wie er dienst heeft.

Dierenarts 0162-69 00 10
Dag en nacht bereikbaar
Dierenartsenpraktijk tussen Mark en Amer
Watertorenstraat 9 | 4927 RG Hooge Zwaluwe

Gasflessen
Agricentrum 0162-68 35 00
Drimmelenseweg 17A | 4921 SE Made
Elmar gassen 076-571 94 17
Takkebijster 33 | 4817 BL Breda

Supermarkten
Jumbo (4 km )
Hoofdstraat 61 | 4844 CB Terheijden
Lidl (4 km)
Raadhuisstaat 1 | 4844 AA Terheijden
Jumbo (4 km)
Scheperij 3 | 4847 EZ Teteringen
Coop (4.5 km)
Markant 10 | 4906 KD Oosterhout

Belangrijke telefoonnummers



Wintercamping
Wilt u graag het hele jaar door genieten van 
een heerlijke vakantie? De kleine Abtshoeve 
is ook een wintercamping! U kunt dus ieder 
seizoen komen kamperen.
Er zijn verschillende faciliteiten om uw vakan-
tie elk seizoen zeer aangenaam te maken.
Zo is er een sanitairgebouw met vloerver-
warming en is er een verwarmde afwasplaats.  
U kunt dus ook tijdens de koude winter-
maanden gebruik maken van de faciliteiten. 

De leukste winterervaring
Vanaf onze wintercamping kunt u de leukste 
uitstapjes ondernemen. Natuurlijk ligt de stad 
Breda om de hoek, maar er is nog veel meer 
leuks te doen in de omgeving van onze camping. 
Ook tijdens de winter kunt u heerlijk de natuur 
in. En zeker vanaf onze charmecamping. Er zijn 
namelijk verschillende mooie natuurgebieden 
te vinden rondom onze camping. Zo wordt een 
vakantie op onze wintercamping een echte  
ervaring!

Ook onze horeca is open
Ook in de winter is ons knusse eetcafé gewoon 
open, ook op de eerste en tweede kerstdag. Op 
onze camping kunt u dus altijd genieten van 
een uitgebreide lunch of warm diner, zonder 
dat u zelf hoeft te koken. Bovendien kunt u ook 
altijd bij ons terecht voor een kopje koffie met 
gebak of bier met borrelhapjes. 

Voor meer informatie over de menukaart en 

reserveren kunt u onze website bezoeken.

www.dekleineabtshoeve.nl

Wintercamping



Plattegrond



‘s Morgens genieten van een heerlijk ontbijt?

Bestel bij ons heerlijke ovenverse broodjes. 
Geef uw bestelling door bij de bar of 
telefonisch op 076-587 11 35.

Broodjes bestellen

heerlijk 
vers brood

Een keer geen zin om te koken?

Geniet dan van het gemak van onze 
afhaalservice. De heerlijkste snacks en 
maaltijden staan voor u klaar.

Het is ook mogelijk een maaltijd of drankje 
af te halen. Laat u het tijdig weten als u een 
maaltijd wenst?

Gezellig dineren bij 
uw accommodatie 
zonder zorgen!

begin de dag goed
met een 

uitgebreid ontbijt!

Voor bij de caravan

Compleet ontbijt

Naast losse broodjes kunt u bij ons ook 

complete ontbijtpaketten bestellen.

Inclusief verse jus d’orange en een gekookt 
eitje.

Geef uw bestelling door bij de bar of 
telefonisch op 076-587 11 35.



•  De natuurlijke omgeving van het terrein met respect tegemoet treedt
•  Uw chemisch toilet uitsluitend in de daarvoor bestemde stortbak ledigt
•  De rust op de camping bewaard tussen 22.00 en 8.00 uur.
•  De privacy van onze gasten respecteert. 
•  Drones zijn niet toegestaan boven ons terrein.
•  De auto op het parkeerterrein zet en alleen met aankomst en vertrek  
 over het veld rijdt.
• Rekening met uw medekampeerders houdt en hun geen overlast  
 bezorgt.
•  In onze horeca en receptie is een ontbloot bovenlijf of het dragen van  
 badkleding niet toegestaan.

•  Voor de veiligheid van onze medewerkers, gasten en de eigendommen  
 op ons park hebben wij op een aantal plekken beveiligingscamera’s  
 geplaatst. De camera’s staan op zichtbare plaatsen.
•  U mag maximaal 4 bezoekers ontvangen al uw bezoekers dienen zich  
 aan te melden en het verschuldigde bezoekerstarief te voldoen. Dit  
 geldt ook voor nachtbezoek.
•  Kinderen tot 10 jaar mogen slechts onder begeleiding naar het sanitair  
 gebouw.
•  Het is verboden handel te drijven op ons terrein

Indien u onze huisregels of gedrag regels niet naleeft kunnen wij u de 

toegang tot het terrein ontzeggen.

Huisregels charmecamping De Kleine Abtshoeve

Als u gebruik maakt van ons terrein verwachten wij dat u:
 



De Kleine Abtshoeve bevindt zich in een natuurrijke omgeving van Brabant. De ideale omgeving 
voor prachtige fiets- en wandeltochten. Tijdens uw verblijf op De Kleine Abtshoeve kunt u 
de omgeving ontdekken. Ontdek het weidse polderlandschap, mooie dorpjes en de lange 
geschiedenis van Brabant.

• Galderse Meren Breda, Noord Brabant | Auto 25 min - Fiets 51 min
• Liesbos Breda Noord Brabant | Auto 22 min - Fiets 40 min
• De put Wagenberg Noord Brabant | Auto 11 min - Fiets 20 min
• Loonse en Drunense — noordwest Kaatsheuvel Noord Brabant | Auto 31 min
• Chaamse bossen Chaam, Noord Brabant | Auto 30 min - Fiets 1uur en 7 min
• Boswachterij dorst — Dongense heining Dongen, Noord Brabant | Auto 13 min - Fiets 27 min
• Recreatie de afgraving Drunen , Noord Brabant | Auto 26 min -Fiets 1 uuren 32 min

Heeft u geen eigen fiets meegenomen? Dat is geen probleem, u kunt namelijk een fiets 

huren voor één dag of meerdere dagen.

Fietsen en wandelen
Route 1 | ±25km
U gaat oostelijk van Oosterhout door de 
bossen via de knooppunten: 2-4-3-30-6-52 
(variatie mogelijk via 51)-40-88-34-91-92-69-2

Route 2 | ±21km
U gaat zuidelijk van Oosterhout langs de 
Hartel en de Vuchtpolder via de knooppunten: 
2-69-94-99-74-21-77-79-78-91-2 
(variatie mogelijk via 77-75-92-91)

Route 13 | ±33km
U gaat westelijk van Oosterhout richting de 
Biesbosch via de knooppunten: 2-69-94-95-
97-98-67-65-61-70-68-25-99-94-69-2

Route 4 | ±30km
U gaat noord/oostelijk van Oosterhout door 
open polders via de knooppunten: 2-4-87-1-
93-12-13-hier rechtsaf naar 48-29-28-5-3-4-2

Fietsroutes starten vanaf knooppunt 2, 
deze bevindt zich tegenover Trommelen 
Tweewielers 100 meter vanaf Bouwlingplein 
(fontein). Gratis parkeren is mogelijk op 
het Slotjesveld nabij het Stadhuis.

Fietsplezier met het 
Klavertje Vier!
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Welkom op De Kleine Abtshoeve

Aan de rand van Oosterhout NB, tussen Teteringen en Terheijden, vindt u 

het eetcafé De kleine Abtshoeve. 

Lekker eten en drinken in een oase van rust en Brabantse gezelligheid!

Wij wensen u smakelijk eten.

Eetcafé
De Kleine Abtshoeve beschikt over een eetcafé met gezellig terras, waar 
u de sfeer proeft van het platteland en waar de Brabantse gastvrijheid 
en gemoedelijkheid hoog in het vaandel staat. Kortom een leuke locatie 
voor een lunch, diner, hapje of drankje. Ook is het voor onze kampeerders 
mogelijk om broodjes of frietjes met snacks af te halen. 

Openingstijden Eetcafé
Openingstijden Eetcafé zie website; ‘Openingstijden Eetcafé’ 
Friet afhalen kan ook tijdens openingstijden.

Niks missen van De Kleine Abtshoeve? 
Bezoek ons op facebook & instagram of schrijf u in 
voor onze nieuwsbrief! www.dekleineabtshoeve.nl

WiFi
Netwerk: 

Abtshoeve gast
Wachtwoord: 

Minicamping17



Bij ons is alles mogelijk; van koffie met gebak 
tot driegangenmenu. Komt u genieten van 
heerlijke gerechten en de lekkerste drankjes? 
Vergeet vooral niet om u heen te kijken 
wanneer u in ons eetcafé zit. Ons eetcafé was 
vroeger namelijk een boerderij en dat ziet u 
nog overal terug.

Terras
Op ons gezellige terras geniet u op de zonnige 
dagen van een heerlijke lunch, bakje koffie of 
uitgebreid diner. Voor fietsers en wandelaars 
zijn ons terras en eetcafé een fijn uitrustpunt. 
Wist u dat wij een hele uitgebreide bierkaart 
hebben? Dat is in de zomer extra genieten op 
ons terras!

Menukaarten
Bent u nieuwsgierig naar al het lekkers op onze 
kaart? Bekijk dan onze dranken en gerechten 
op de volgende pagina’s.

Eetcafé De Kleine Abtshoeve



Gaat u voor soep, een heerlijk broodje 

of toch een verse salade? Geniet onder 

andere van de Heren van Loosdrecht 

kroketten of een van onze andere heerlijke 

lunchgerechten. 

Maar ook voor bij de borrel hebben we 

lekkere hapjes om samen te delen.

Komt u naar ons eetcafé voor lunch, diner, een kopje koffie met wat lekkers of een gezellige 

borrel? Alle gerechten worden bereid met verse ingrediënten en dat proeft u! Daarnaast werken 

wij ook veel met seizoensgebonden producten waardoor het ieder seizoen weer genieten is.

Tip: wilt u zeker zijn van een plekje? 

Via onze website kunt u alvast een tafel reserveren!

Onze menukaarten

Echt Brabants 
genieten! 

Lunchen

Bekijk onze 
uitgebreide 
lunch- en

borrelkaart

scan de 
QR-codes

en ontdek 
ons eetcafé



Nog even natafelen? Bestel een heerlijk 

dessert of een speciale koffie om het diner 

af te sluiten.

Ambachtelijke gerechten bereid met verse 

ingrediënten in een gezellige en warme 

sfeer. Het zal u aan niks ontbreken om 

heerlijk te kunnen genieten! 

Kom met vrienden of familie een avondje 

bourgondisch genieten van onze steengrill! 

U kunt kiezen voor een steengrill met vlees 

of vis.

Dineren Desserts Steengrillen

genieten voor het 
gehele gezin

de lekkerste 
nagerechten

verrassend 
heerlijke 
gerechten



Warme dranken
Koffie 
Decafé 
Cappuccino 
Latte macchiato 
Espresso 
Dubbel Espresso 
Koffie verkeerd 
Ice coffee (met vanille ijs en slagroom) 
Koffie met schrobbeler 
Warme chocomel 
Warme chocomel met slagroom 

Lekker voor bij de koffie  
Worstenbrood 
Appeltaart met slagroom 
Wafel met vers fruit en slagroom 
Apfelstrudel met slagroom en vanille-ijs 

Thee
Green tea jasmine 
Rooibos 
Black tea red fruits  
Earl grey 
Green tea lemon 
English blend 
Ginger citrus 

Frisdranken
Cola 
Cola zero 
Sinas 
Spa blauw 
Spa rood 
Verse jus d’orange 
Ice Tea 
Ice Tea green 
Cassis 
Appelsap 
Rivella 
Tonic 
Chocomel 
Bitter lemon 
Fles tafelwater 
Stil of sparkling 

Tapbieren
‘Bitte ein Bit’ Bitburger 25 cl 
‘Bitte ein Bit’ Bitburger 40 cl 
‘Bitte ein Bit’ Bitburger 50 cl 
Brugse Zot - Blond 33 cl 
La Trappe Wit (seizoen) 30 cl 
La Trappe Dubbel 25 cl 
Herfstbock (seizoen) 25 cl 

Dranken



Speciaalbieren op de fles
Maredsous Blond 6% 
Maredsous Tripel 10% 
Westmalle Dubbel 7% 
Westmalle Tripel 9,5% 
Duvel 8% 
Liefmans Fruitesse 3% 
Texels Skuumkoppe 6% 
Hopus 8,3% 
St. Bernardus Abt 12 10% 
Straffe Hendrik 9% 
La Trappe Puur 4,5% 
La Trappe Blond 6,5% 
La Trappe Isid’or 7,5% 
La Trappe Tripel 8% 
La Trappe Quadrupel 10% 
Benediktiner Weizen 

Lokaal gebrouwen bieren
Vraag er naar bij de bediening.

Alcoholvrije bieren
Bitburger 0% fles 33cl 
Bitburger Radler 0% fles 33cl 
Benediktiner Weizener fles 50cl 

Gedestilleerd binnenlands
Jonge jenever 
Schrobbelèr 

Gedestilleerd buitenlands 
Cognac 
Cointreau 
Jagermeister 
Tia maria 
Schotse wisky 
Grand marnier 
Licor 43 
Baileys 

Onze Huiswijnen
Droog wit: Sauvignon Blanc  glas  
 karaf 0,5l 

Zoet wit: Monvin san wolfango glas 
 karaf 0,5l 

Rood: Sangiovese glas 
 karaf 0,5l 

Rosé: Le petit pont  glas 
 karaf 0,5l 

 

Vraag ook naar de 
tijdelijke bieren!

Vraag naar onze
wijnen op fles!


