
Groepsarrangementen & verhuur

WILT U DIT THUIS NOG EENS RUSTIG NALEZEN?
NEEM DIT EXEMPLAAR GERUST MEE!

Friet & snacks & ijs Routebeschrijving

Friet
zonder  € 2,80
met  € 3,10
speciaal  € 3,50
saté  € 3,50

Snacks
kroket  € 1,50
frikandel  € 1,50
frikandel speciaal  € 2,00
bamischijf € 1,80
kaassoufflé € 1,50
bal gehakt  € 2,00

Broodjes
kroket  € 3,00
frikandel  € 3,00
bal gehakt  € 3,50

Bovenstaande prijzen zijn terrasprijzen. Als onze 
cafetaria open is kunt u de friet en/of snacks ook
zelf afhalen.

Ijsjes
Ben & Jerry’s  € 2,50
Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie, 
Strawberry Cheesecake
Calippo (Orange / Cola)  € 1,50
Magnum (Classic / White / Almond) € 2,00
Cornetto  € 2,00
bekertje roomijs  € 1,30
schatkistje  € 1,30
Raket  € 1,00

Vanaf ‘s-Hertogenbosch
A59 Afslag 41-Drunen
Onderaan de afslag slaat u linksaf. Op de 
kruising gaat u rechtsaf. Neem op de rotonde de 
2e afslag (Lipsstraat richting Drunen-Zuid). Neem 
op de volgende rotonde de 2e afslag (Duinweg) 
volg deze 3,4 km. 
Sla rechtsaf Giersbergen in. Volg de weg en u 
bereikt uw bestemming.

Vanaf Tilburg/Waalwijk
A59 Afslag 41-Drunen
Neem op de rotonde de 2e afslag (Lipsstraat 
richting Drunen-Zuid). Neem op de volgende 
rotonde de 2e afslag (Duinweg).
Sla rechtsaf Giersbergen in. Volg de weg en u 
bereikt uw bestemming.

Knooppuntenroute
tussenstop nr. 91 wandelroute
tussenstop nr. 34 fietsroute
 

Verhuur
fiets  € 7,50
mountainbike  € 17,50
bakfiets  € 22,50
step   € 9,50

Groepsarrangementen
Deze arrangementen zijn voor groepen vanaf 10 personen en inclusief:
- 2 kopjes koffie of thee
- Brabantse Broeder of appelgebak
- 1 consumptie bij terugkomst

Prijs per persoon
GPS foto puzzeltocht € 20,50
sportief in de duinen met 1 activiteit € 30,50
sportief in de duinen met 2 activiteiten € 35,50
teambuilding in de duinen met 2 activiteiten € 25,50
teambuilding in de duinen met 3 activiteiten € 30,50
mountainbike - step - GPS combi € 40,50
mountainbike - step combi € 33,00
talentenjacht € 33,00
salsa workshop € 24,50
buikdans workshop € 24,50
krantenshow € 50,50
maak je eigen CD € 46,50
Nordic Walking (2 uur) € 16,50
Nordic Walking (3 uur) € 21,00
Nordic Walking clinic € 19,00
rondleiding met een gids in Heusden € 12,25
rondje Botermarkt/Vismarkt in Heusden € 27,50
wandelen met duingids € 20,50
bezoek kaasboerderij € 15,50
huifkartocht vanaf De Drie Linden (ca. 1,5 uur) per huifkar € 175,00

Wandel- en fietskaarten / speurtochten
knooppunten wandelroute € 4,50
knooppunten fietsroute Midden-Brabant € 6,00
speurkaart expeditie Super Sporen Speuren  € 4,00
doos spionen training (max. 10 kinderen / 7-10 jaar) € 27,50

Voor meer informatie vraag het aan één van onze medewerkers. Herberg De Drie Linden       Giersbergen 8       Drunen       Telefoon 0416-372429
www.herbergdedrielinden.nl

Alle groepsarrangementen uit deze folder van Herberg De Drie Linden
zijn ook te combineren met een 3-gangen maandmenu

van Dinercafé Hemlock’s nabij het centrum van Drunen voor maar 22,50 euro p.p. extra
Voor groepen vanaf 10 personen kunt u al een à la carte groepsmenu

samenstellen voor 28 euro p.p.

Geopend woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
Grotestraat 67 | Drunen | Telefoon 0416 - 373435 | info@hemlocks.nl | www.hemlocks.nl 

ANIMATIE VOOR KINDEREN
MET EEN TROUBADOUR

BRUILOFTFEESTEN | BRUNCHEN OP ZONDAG | FAMILIE-REÜNIE
BEDRIJFSFEESTEN | FEESTEN TOT 950 PERSONEN | 250 GRATIS PARKEERPLAATSEN

VOOR RESERVERINGEN:

Anton Pieckplein 73 | Drunen

Telefoon: 0416 - 373434

www.wijnandvandelft.nl

Volwassenen 20,75 euro,

kinderen 4 t/m 11 jaar 11 euro,

kinderen onder de 4 jaar gratis.

ELKE ZONDAG BRUNCHEN
VAN 12.00 U. TOT 16.00 U.

IJS, FRIET, SNACKS     UITSMIJTERS, TOSTI’S EN SOEPEN     PANNENKOEKEN

UITGEBREIDE SPIJZEN     SPECIAAL BIEREN     TERRAS     SPEELTUIN

GROEPSARRANGEMENTEN VANAF 10 PERSONEN     GPS-VERHUUR

MOUNTAINBIKE- STEP- EN FIETSVERHUUR     WANDEL- EN FIETSKAARTEN

ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.00u.     DINSDAG OP AFSPRAAK



Warme dranken
koffie  € 1,80
thee (diverse soorten)  € 1,80
English mélange, Citroen, Bosvruchten, 
Rooibos, Groene, Earl Grey, Sterrenmunt 
cappuccino  € 1,90
koffie verkeerd  € 2,00
espresso  € 2,00
latte macchiato  € 2,00
koude melk / warme melk  € 1,80
caffeïnevrije koffie  € 1,80
caffeïnevrije cappuccino  € 1,90
warme chocomelk  € 2,10
warme chocomelk met slagroom € 2,60
tipje slagroom € 0,50
dubbele espresso € 2,50
Irish coffee € 5,30
Spanish coffee € 5,30
French coffee € 5,30

Lekkers voor bij de koffie
appelgebak € 2,30
appelgebak met slagroom € 2,80
Brabantse Broeder € 2,30
een hele Broeder € 14,50
(om mee naar huis te nemen)
volkoren worstenbroodje € 2,20

Frisdranken
diverse flesjes fris o.a.  € 2,00
cola, cola light, Sourcy rood, Sourcy blauw,
7-up, sinas, Cristal Clear
diverse flesjes fris o.a.  € 2,10
cassis, tonic, bitterlemon, Rivella blauw,
chocomelk, Fristi
Liptonice / Lipton Clear Green € 2,20
ranja € 1,00
Dubbelfris (appel / perzik) € 2,20
Energy-Drink (Gatorade Orange 0,5 ltr) € 3,50
frisdrank (0,5 ltr) € 4,30

Borrelhapjes
portie bitterballen Van Dobben (8 stuks)         € 5,20
portie snacks assortiment (8 stuks) € 4,50
boerenplankje € 5,50
met chorizo, grillworst en kaas

Uitsmijters
kaas  € 6,50
ham  € 6,50
ham, kaas  € 7,30
boerenham  € 7,50
(bestaande uit 2 sneden bruin brood en 3 eieren)

ham, kaas (XXL)  € 8,30
boerenham (XXL)  € 8,50
(bestaande uit 3 sneden bruin brood en 4 eieren)

Tosti’s
kaas € 3,50
ham, kaas € 3,50
ham, kaas, tomaat € 4,00
ham, kaas, tomaat, ui € 4,50
ham, kaas, ananas € 4,50
De Drie Linden (pikant) € 4,80

Pannenkoeken
2101 naturel  € 5,50
2102 kinderpannenkoek  € 4,80
2103 kinderpannenkoek met verrassing         
(extra leuk voor een jarige job)
2104 pannenkoek De Drie Linden € 11,50
(seizoenspannenkoek)

2110 appel € 6,80
2111 appel en rozijnen € 8,30
2112 appel en spek € 8,30
2113 appel en ananas € 8,10

2120 spek € 7,00
2121 spek en ui € 7,80
2122 spek en kaas € 8,30
2123 spek en rozijnen € 8,50
2124 spek en ananas € 8,30

Extra supplementen
appel + € 1,30
spek + € 1,50
kaas + € 1,30
ham + € 1,30
rozijnen + € 1,50
ananas + € 1,30
ui + € 1,00
tomaat + € 1,00
slagroom + € 1,00
vers fruit + € 2,50

Soepen
heldere groentesoep € 4,00
soep van de dag € 4,50

DrankenEen stukje Geschiedenis van Giersbergen Lunch Pannenkoeken en uitgebreide spijzen

Bieren
Heineken (fluitje)  € 2,00
Heineken medium (0,35 ltr)  € 3,20
Heineken large (0,5 ltr)  € 4,50
Affligem Dubbel / Affligem Blond € 3,30
Affligem Dubbel met grenadine € 3,30
Affligem Tripel € 3,70
Palm € 3,30
Wieckse Witte € 3,30
Wieckse Rosé € 3,00
Hoegaarden € 3,30
St. Louis Kriek € 3,30
Oud bruin € 2,80
alcoholvrij bier € 2,80

Binnenlands gedistilleerd
diverse dranken o.a.  € 2,30
jonge jenever, vieux, bessenjenever, 
brandewijn, Jägermeister, Berenburg, 
Schrobbelèr, Berentzen apfelkorn
mix met binnenlands gedistilleerd € 4,30

Buitenlands gedistilleerd
diverse dranken o.a.  € 4,00
Bacardi Rum, vodka, whisky, Safari, Passoã
Malubi, Tia Maria, Baileys, Campari, Cointreau, 
Amaretto, Drambuie, DOM Benedictine
Rémy Martin VSOP € 6,00
mix met buitenlands gedistilleerd € 6,00

Vruchtendranken
jus d’orange € 2,20
appelsap € 2,20
tomatensap € 2,20

Wijnen en Zuid-wijnen
droge witte wijn (per glas)  € 3,00
Moezel wijn (per glas)  € 3,00
rode wijn (per glas)  € 3,00
rosé wijn (per glas)  € 3,00
alle bovenstaande wijnen (per fles) € 15,50

rode Port / witte Port € 3,00
rode Martini / witte Martini € 3,00
Sherry (Medium) / Sherry (Dry) € 3,00

2 sneden bruin brood
2 kroketten € 5,20

in plaats van bruin brood kunt u bovenstaande 
ook bestellen met een:
wit of bruin pistoletje + € 0,50

Pistoletjes
carpaccio € 6,00
(met Parmakaas en truffelmayonaise)
runderhamburger € 8,00
(met kaas en gebakken ui)
runderhamburger met friet € 10,00
(met kaas en gebakken ui)
gerookte zalm € 6,30
(met roomkaas en bieslook)
brie € 5,50
(met oude kaas, tomaat en honingmosterd) 
Filet Américain Martino € 6,30
(met ei, kappertjes, mosterd en tom. ketchup)
gezond € 5,80
(met ei, tomaat, komkommer, ham en kaas)

in plaats van een pistoletje kunt u bovenstaande 
ook bestellen met een:
bruin pistoletje   + € 0,50
ciabatta of meergranenbroodje   + € 0,80

Hoofdgerechten
kipsaté spies € 12,50
(met friet, kroepoek en atjar)
spareribs € 15,50
(met friet en atjar)
runderhaas spies in sesamsaus € 15,00
(met friet en atjar)
biefstuk € 11,50
(met 2 sneden bruin brood en jus)
biefstuk € 13,00
(met friet en jus)
visvangst van de dag € 13,00

Maaltijdsalades
vis € 11,00
vlees € 10,50

Desserts
Dame Blanche € 4,80
(3 bolletjes vanilleijs, room en chocoladesaus)
coupe gezond € 5,80
(3 bolletjes vanilleijs, room en vers fruit)

Welkom bij Herberg De Drie Linden

Een nieuwe generatie is aangetreden! 
Piet en Fien van Kempen-van der Meijden hebben na 44 jaar Herberg De Drie Linden verlaten 
en sinds 1 april 2009 is de herberg aan ons overgedragen.

Het grondgebied van Giersbergen werd in 1244 door Hendrik II, Hertog van Brabant, aan 
de Abdij Ter Kameren geschonken en stond sindsdien onder directe bescherming van de 
Hertogen van Brabant. Om Giersbergen heen werd in de 16e eeuw een eikenwal gelegd om 
het te beschermen tegen steeds verder opdringend stuifzand. De eikenknoesten op deze 
wal behoren tot de oudste nog levende eiken van Nederland. Deze eikenwal, die het heden 
met het verleden verbindt, is cultuur- en natuurhistorisch dan ook een bijzonder waardevolle 
erfenis van onze voorouders. 
 
De karakteristieke sfeer van het historische gehucht Giersbergen, ontstaan als Uithof van de 
Abdij Ter Kameren bij Brussel, zal voor wat betreft De Drie Linden hier en daar wat anders 
worden ingekleurd, maar een gezellige sfeer is ook voor ons het belangrijkste! 
De activiteiten zijn uitgebreid met mountainbike- step- en fietsverhuur, GPS-wandeltochten, 
diverse groepsarrangementen vanaf 10 personen, kleinschalige caféfeestjes en meer mogeli-
jkheden om een hapje te eten, zoals pannenkoeken, spare-ribs, saté en luxe pistoletjes.  
Natuurlijk blijft de speeltuin, waarin al drie generaties kinderen plezier hebben beleefd, open 
voor de gasten.

U bent van harte welkom om een feest te vieren in Herberg De Drie Linden:
 
Op zon- en feestdagen nemen we helaas geen besloten feesten aan.
De capaciteit van het zaaltje is maximaal 60 personen, en van het café 40 personen.
Het zaaltje bij het café reserveren wij speciaal voor u vanaf 35 volwassenen, daaronder kunnen 
we wel tafels reserveren, maar niet het hele zaaltje.
Giersbergen is een klein gehucht. Om het contact met de inwoners gezellig te houden willen 
we geluidsoverlast zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dit betekent dat er geen luide muziek 
gedraaid of gespeeld kan worden, dus geen DJ of band. De muziek wordt verzorgd met onze 
eigen muziekcomputer, of een akoestische live artiest. Wel kunt u hier zelf muziek op kiezen.
Voor besloten feesten van 1 april tot en met 31 oktober kunnen wij de zaal reserveren, met 
een afgeschermd gedeelte van het terras, zodat u toch voldoende privacy heeft. We maken 
dan voor u een besloten terras afgestemd op het aantal gasten dat u uitnodigt.
De café- en terrasgasten kunnen in de zomerperiode gebruik maken van de buiten toiletten 
zodat u en uw gasten een eigen toiletgroep heeft.
Onze sluitingstijd tijdens feestjes is 00.00uur.
Graag maken wij in overleg met u een afspraak, om de bijeenkomst helemaal naar wens te 
kunnen verzorgen.

We hopen dat iedereen zich hier lekker thuis en op z’n gemak zal voelen en zo genieten van 
onze Brabantse gastvrijheid.

Een fijne dag!

Wijnand en Caroline van Delft–Henderson. 

€ 5,50


