
Top 10 gastvrijheid Streekrestaurant de Hofkaemer: 

 

 

(in willekeurige volgorde)   

 

 

1. Wij serveren ruim 100 soorten streekbieren en geven per gerecht op de menukaart 

niet alleen een wijnadvies, maar ook een bieradvies en uiteraard een niet-alcoholisch 

advies (we hebben o.a. diverse overheerlijke sapjes uit de streek beschikbaar). 

2. Wij hebben (gratis) fietsroutekaartjes voor onze gasten beschikbaar die bij ons begint 

en eindigt. Via onze website is ook een mooie wandelroute beschikbaar voor onze 

wandelaars die bij ons willen starten. 

3. Voor onze gasten hebben we zowel binnen als buiten op ons terras diverse 

stroompunten, niet alleen voor het opladen van elektrische fietsen, maar ook voor het 

opladen van een mobiele telefoon of laptop. 

4. Om in te spelen op de steeds wisselende weersomstandigheden hebben we dit jaar 

onze luifel volledig vernieuwd. Deze bestaat nu uit een glasplaat met daaronder een 

zonnewering. We kunnen aan de voorkant van de luifel 4 screens individueel laten 

zakken op verstelbare hoogte, afhankelijk van de omstandigheden tegen de regen, de 

wind of tegen de zon. Als het dankzij de zon te warm wordt kunnen we de zonwering 

laten zakken, ventilators aanzetten en een zijraam van de vaste zijwand open zetten. 

5. We vertellen niet alleen aan onze gasten waar we onze streekproducten vandaan 

halen, maar vermelden dit ook op onze menukaart en visualiseren wij dit door een 

speciaal in samenwerking met de lokale drukker ontworpen placemat met ruim 50 

leveranciers van streekproducten. Op ons terras hebben we de placemats op de tafel 

laten printen / wrappen. 

6. Onze gasten krijgen altijd een karaf Brabant Water (met citroen en verse munt) 

voordat zij hun andere drankjes krijgen (gekoeld uit een tapkraan die speciaal hiervoor 

is aangesloten op het water dat in Luyksgestel opgepompt wordt door Brabant water 

en afkomstig van dezelfde bron als Spa en Chaudfontaine). 

7. Op het Hofplein hebben we een “in Stijl” geschilderd Mondriaan terras ter gelegenheid 

van 100 jaar de Stijl en het feit dat Bergeijk de meeste Rietveldwerken heeft na de 

stad Utrecht. Het Mondriaan terras heeft ook windschermen, een grote parasol (tegen 

zon en regen) en is geplaatst onder een grote rode beuk (lekker koel bij warm weer). 

Kinderen kunnen gebruik maken van het Hofplein met de kiosk om te spelen. 

8. We beschikken voor onze gasten niet alleen over een kinderspeelhoek met een groot 

televisiescherm en een speciale baby verschoonplank, maar ook over een minder 

validen toilet. 

9. Wij spreken niet alleen Engels en Duits, maar hebben ook Engelse en Duitse 

menukaarten beschikbaar voor onze Engelse en Duitstalige gasten. 

10.Wij serveren halve porties voor halve prijzen. Niet alleen voor senioren, maar ook voor 

de kinderen. Zo kunnen ze lekker mee eten met de ouders. Hiernaast hebben we voor 

kinderen uiteraard diverse kindermenu’s met verse friet uit Bladel, biologische 

mayonaise en appelmoes van de Laarhoeve uit Diessen. 


