3-gangen keuze menu €25,Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse frites, seizoensgroenten en een rauwkostsalade

Starters

Restaurant Heidehof

Hoofdgerechten Vlees
Maiskip

Vers afgebakken brood met div. smeersels (€ 5,-)

getrancheerd en overgoten met een truffeljus

Runderbouillon

Kalfsoester

heldere soep met verse tuinkruiden
en mals soepvlees
Bisque
Romige kreeftensoep
Boschampignons
gebakken kastanje champignons met knoflook,

Surprise menu vanaf
€27,50
Laat u verrassen door onze koks,
met een heerlijk diner vol verrassingen.....!

rose gebakken met een witte port saus

En neem een keuze uit onze surprise menu’s.

Bourgondisch peelhammetje
met een saus van dragon

3-gangen surprise menu
€ 27,50
(voorgerecht / hoofdgerecht / dessert)

Tournedos van de runderhaas (meerprijs € 6,-)
180 gram met een pepersaus

4-gangen surprise menu
€ 32,50

en kappertjes
Gamba’s in tempura beslag
4 gamba’s gefrituurd in een krokant jasje met zoetzure

Vegetarisch
Tortelli

gevuld met eekhoorntjesbrood, Parmazaanse kaas
Geitenkaas gekarameliseerd
met zoetzure pompoen, walnoten

Carpaccio van de runderhaas (meerprijs € 3,-)

en een heerlijke salade

met rucola, Old amsterdammer, pijnboompitjes en een
truffelmayonaise

Hoofdgerechten Vis
Dorade filet
met een citroen/boter saus
Visstoofpotje
van witvis en witte wijn, gegratineerd met kaas
Zalmforel (meerprijs € 4,-)
(heel met graat) gevuld met groente en citroen

(voorgerecht / soep / hoofdgerecht / dessert)

Uiteraard is het mogelijk om door te geven aan
de bediening, waar u geen liefhebber van bent,
dan houden onze koks daar rekening mee met
de bereiding van de gerechten.

en een roomsaus

groenten en een crème van citroen/zeezout

Lekkernijen

In België noemen ze het Steppegras,
in Someren-Heide noemen wij het Hei’s gras!

spekjes, room en gegratineerd met kaas
Vitello Tonato
dun gesneden kalfsrosbief met een tonijncreme

Hei’s gras

Gemarineerde varkenshaasspies 180 gram
€ 16,00
Schnitzel 200 gram
€ 15,00
Mixed grill van rund-varken en kip 180 gram
€ 17,50
Saus naar keuze:
Stroganoff - champignon - pepersaus
Alles wordt geserveerd met ons
HEI’S gras en een frisse salade

Aanrader!
Kindermenu €10,-

Nougatine ijstaart

onze topper met slagroom en karamelsaus
White Lady
3 bollen vanille roomijs met chocoladesaus
en slagroom
Parfait

Hei’s gras of frietjes met keuze uit:
Kibbeling
Kinderschnitzel
Frikandel / kroket
Mayo / appelmoes

van sinaasappel met een appelcompote

Heerlijk kinderijs na!

Koffie Heidehof (meerprijs likeur € 3,75)
Smit & Dorlas lungo

Kindersoepje vooraf
(meerprijs € 2,50)

met zoete lekkernijen

Bij ons kunt u een 3-gangen keuze menu zelf samenstellen. Wij bieden u een ruime keuze uit verschillende vlees & vis gerechten. Al onze gerechten worden op een creatieve manier
bereid met dagverse producten! Heeft u bepaalde allergieën? Vertel het ons en onze kok houdt er rekening mee!
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Hei’s gras!

Ontstaan
Someren-Heide
Someren-Heide heeft ± 1500 inwoners en

Gemeenschap
Someren-Heide

is een ontginningsdorp. Vanaf ± 1920 ging de gemeente
Someren stukken van hun grondgebied uitgeven uit

In 1928 dienden de ontginners het verzoek in tot
bouw van een twee-klassige school, die na heel wat

fi nancieel oogpunt. Vooral het uitgestrekte heidegebied
aan de zuidzijde van de gemeente kwam hiervoor in

“wikken en wegen” geopend werd in 1932 op de hoek
Kerkendijk - Smulderslaan.

aanmerking.

Doorgroei
Someren-Heide
Na de oorlog kon de dorpsgemeenschap zich verder
ontplooien. In 1946 werd het clubhuis gebouwd

en in de loop van 1950 kwam de verharde weg naar

Vanaf 1975 kwam de nadruk vooral te liggen op
woningbouw, (“Someren-Heide OOST”, “de Meent”
en “Someren-Heide ZUID”).

Maarheeze en Someren-Eind tot stand. Geopend door

De noodzakelijke verkeersvoorzieningen werden
aangelegd. Denk aan fietspaden en andere goede

(Kerkendijk, Hugterweg, Koenraadtweg en Nieuwendijk)

aanpassingen van wegen, de vernieuwing van het
gemeenschapshuis en de dorpskern, goede onderwijs-

voorzien (waterleiding kwam pas in 1960).

voorzieningen en sport- en jongerenfaciliteiten.
In dit kader noemen we bijv. het sportpark, de nieuwe

de commissaris der Koningin Prof. Dr.J.E. de Quay.

Ook werd in dat jaar de boerderijen van elektriciteit

De Nederlandse Heide Maatschappij deed het
nodige voorwerk, in de vorm van het laten graven

Dorpsontwikkeling
Someren-Heide

van kaarsrechte zandwegen en ontwateringsloten.
Dit werd gedaan door de talloze anonieme Somerenaren

gymzaal, het tennispark en het kunstgrasveld voor de
korfbalsters. Ook de Klepper, het nieuwe

en anderen, die via de “werkverschaffi ng” zo een
uitkering ontvingen, in de crisisjaren van 1920-1930.

clubgebouw van Jong Nederland, mag gezien worden!
Kortom: de focus ligt nu op “de leefbaarheid”
van onze gemeenschap.
Houten noodschool afgebrand: 18-12-1939

De bouw van de school was de aanzet tot stichting
van een parochie. In 1936 werd een noodkerk gebouwd,
die ‘Sint Jozef’-kerk werd genoemd.
(zie foto hieronder in kader)

Ontginningen Someren Heide vanaf circa 1920

Tegenover de kerk, half verscholen achter het
“meesterhuis” (waarin de buren nu wonen) zien
we café-zaal Mutsers, (pijl) de voorloper van
het huidige “Heidehof”.

Jonge boeren uit Limburg, Holland, Utrecht en
Gelderland zijn vanaf ± 1925 hier begonnen met
het ontginnen van de heide. Zij waren de grote

Zo was vanuit de afzonderlijke ontginningsboerderijen
in de Somerense heide een nieuwe dorpsgemeenschap

meerderheid. Thuis kon hun ouderlijke

ontstaan, dat voortaan ‘Someren-Heide’ werd genoemd.

De periode 1945-1975
was de periode van groeiende
gemeenschapsvorming

kwamen in die periode tot
Vele clubs en verenigingen
,
NCB, Fanfare St. Jozef, de KVO
stand, zoals rond 1950 de
ers, de Rijvereniging, de
de toneel-club de Heidespel
re Jong Nederland uit het
Morris-dansgroep. En het late
Genoveva-gilde.

boerderij namelijk niet verder opgesplitst worden.

gevestigd zijn. Zij zorgen voor de nodige
werkgelegenheid, een fijne leefomgeving

Dit maakt dat het goed wonen is in deze
dorpsgemeenschap.

van hen durfden het niet aan, omdat ze wisten hoe
harden nat de grond was en hoe weinig vruchtbaar;
“er groeide immers enkel heide op ..…”

de grens met Limburg.

veelsoortige bedrijven die hier in Someren-Heide

en een goed ondernemersklimaat.

Natuurlijk kwamen er ook uit Brabant zelf. Een viertal
daarvan maar uit Someren zelf. Want velen

Zo is Someren-Heide ontstaan, het plaatsje aan

Het doorzettingsvermogen van de ontginners,
en hun handelsgeest vinden we terug in de

zo’n explosie van startende

De eerste jaren verliepen voor de ontginners
moeizaam, aangezien zij hun bedrijf stichtten
tijdens de economische crisis.

Zo’n 10 jaar later was nog
J),
ers, de Boxenbergcross (KP
verenigingen: De Heidezang
jepaol, SVSH-voetbal en
Carnavalsvereniging De Kei
Corde et Animo.
k gebouwd.
Toen werd ook de huidige ker

Wij wensen u smakelijk eten!
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Ook “Horeca bedrijven Heidehof” maakt daar deel
vanuit en draagt op haar wijze hieraan bij.

