
 

 

 

           

                  Uw gastheer  

Al sinds jaar en dag staat Het Witte Huis voor u 

klaar voor een welkome ontvangst bij uw 

lunch, diner of koffiestop. Door onze jarenlange 

ervaring op dit gebied weten wij wel wat u wilt. 

Goede kwaliteit, vlotte vriendelijke bediening 

en dat alles voor een betaalbare prijs.   

 

      

Waarom kiest u voor ons? 

 

• Vriendelijke vlotte bediening 
• Een uitstekende keuken met ambachtelijk bereide gerechten 

• Diverse zalen om u te voorzien van uw eigen privé aangelegenheid 

• Zowel voor grote als voor kleine groepen, van 20 tot wel 1.000 personen 
• Uitstekend rolstoeltoegankelijk, er zijn ook meerdere invalidetoiletten aanwezig 

• Alles is gelijkvloers met ruime parkeergelegenheid naast de deur 
• Rondritten door de Landerdse Peel met ervaren gidsen 

• Grote diversiteit op het gebied van diners, lunches, koude en warme buffetten 

• Vele ideeën voor een leuke dagtrip 
• Jarenlange ervaring op het gebied van groepsgezelschappen 

 
EN DAT ALLES VOOR EEN BETAALBARE PRIJS 

 

Kijkt u op onze website voor de vele mogelijkhedenen vraag vrijblijvend een offerte aan: 

www.het-wittehuis.nl 
 
                                  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

Het Witte Huis – Reekseweg 7 – 5411RB Zeeland (Nbr) – 0486 45 13 28 – info@het-wittehuis.nl  

http://www.het-wittehuis.nl/
mailto:info@het-wittehuis.nl


 

 

Enkele ideeën voor een leuke dagtrip: 

 

Rondrit door de Landerdse Peel  Onder leiding van een ervaren gids 

worden u alle geheimen van de Landerdse Peel bijgebracht. Doordat onze gidsen 

geboren en getogen zijn hier in de streek,  zijn zij uitstekend op de hoogte van alle 

weetjes die deze mooie kant van Brabant biedt. 

 www.het-wittehuis.nl, 0486-451328, Zeeland NB 

Aaikoeien op de Lamperse Hei   Maak kennis in het Brabantsche land 

met het Wagyu-rund. Deze zachtaardige Japanse aaikoeien staan bekend om hun 

zachtaardigheid en supermals vlees. Geniet en proef van dit prachtige runderras. 

www.lampersehei.nl,  0485-371390 Wanroij  

Aalshof eieren     Laat u verrassen door de veelzijdigheid 

van eieren! Op het landgoed De Aalshof kunt u terecht voor eieren, ei- en 

streekproducten. U wordt ontvangen in een sfeervolle ambiance, u wordt op de hoogte 

gebracht van allerlei kip- en eiweetjes en u mag proeven van diverse soorten advocaat. 

www.aalshof.nl, 0485-311474, Haps 

Dutch Hunting Falcons    In het gezellige en Bourgondische 

Brabant ligt Het Muithuis.  Een unieke landelijke locatie met indrukwekkende  roofvogels 

die uw bezoek met veel plezier zullen veraangenamen.  

www.dutchhuntingfalcons.nl, 0486-436937, Langeboom 

Het Edah Museum   U ervaart ruim 100 jaar distributie in 

Levensmiddelen. De geschiedenis van Edah brengt u terug in de tijd en laat zien hoe de 

markt in levensmiddelen is veranderd. Een uniek kijkje achter de schermen. 

www.edahmuseum.nl, 06-41191491 Helmond 

Boerenbondsmuseum    Zien en ruiken hoe het was op een 

boerderij anno 1900. Dat kan  op het  boerenbondsmuseum in Gemert. Dit museum 

biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden die u nergens in Nederland 

binnen een museum vindt.  www.boerenbondsmuseum.nl, 0492-366444 Gemert 

Wijngaard de Kreitsberg   U maakt een tocht over de wijngaard, 

doet kennis op over de verschillende druivensoorten en weet na afloop alle 

bijzonderheden van het wijn maken.   

www.maashorstwijn.nl, 0486-469110 Zeeland NB 

Kamelenmelkerij Berlicum   Een gezellig uitje met zijn allen tussen 

de kamelen. Heel leuk voor (grote) groepen en ook geschikt voor mensen in een 

rolstoel. U kunt heel dicht bij de kamelen komen, omdat deze dieren heel nieuwsgierig 

en aanhankelijk zijn.   www.kamelenmelk.nl, 073-7078087, Berlicum 

  

http://www.het-wittehuis.nl/
http://www.lampersehei.nl/
http://www.aalshof.nl/
http://www.dutchhuntingfalcons.nl/
http://www.edahmuseum.nl/
http://www.boerenbondsmuseum.nl/
http://www.maashorstwijn.nl/
http://www.kamelenmelk.nl/

