
de Boergondische Tuijn

Sint Anthonis

Meer dan tuin alleen...

Wij organiseren voor u een 
onvergetelijk verblijf voor elke wens 
en ieder budget!

Elke donderdag zijn wij geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur en verder 
op afspraak. Wij zijn lid van de 
Nederlandse Tuinenstichting. 

Eén zondag in de maand hebben 
wij een bijzonder thema en kan 
men producten proeven uit eigen 
‘Moe’stuijn’. Meer informatie daarover 
vindt u op onze website. 

Wij hopen u binnenkort te mogen 
verwelkomen in
‘de Boergondische Tuijn’!

de Boergondische Tuijn
Noordkant 17
5845 EX Sint Anthonis
06-14330453   
                                                                    
info@deboergondischetuijn.nl
www.deboergondischetuijn.nl

Onbespoten groente en fruit uit eigen tuin, altijd vers...
Biologisch dat dit lekker is!



de Boergondische Tuijn
Genieten van de Brabantse gastvrijheid, 
culinaire verwennerijen en gemoedelijkheid 
in een bijzondere tuin!
Aan een rustig landweggetje in het 
buitengebied van Sint Anthonis vindt u 
‘de Boergondische Tuijn’.

Een bijzondere tuin met
- ‘de Boomgaerd’,
- een biologische ‘Moe’stuijn’,
- ‘de Tuijnkamer’,
- kas ‘de Orangerie’,
- stal ‘de Brocanterie’,
- ‘Art-boretum’: een bijzondere siertuin
met vele natuurlijke kunstobjecten en
een kunstuitleen.

In ‘de Boomgaerd’ ziet u verschillende 
oude hoogstamfruitbomen. Hier ziet men 
verschillende dieren zoals minischaapjes, 
een shetlandpony, sierkalkoenen, eendjes, 
verschillende soorten kippen, vogeltjes
en eekhoorntjes.

In ‘Moe’stuijn’ wordt op biologische wijze 
gewerkt met de Kosmosagenda van Maria 
Thun. Aan de hand van de stand van de 
zon, maan en planeten wordt er gezaaid, 
bewerkt en geoogst. 
In deze bourgondische tuin vindt u 
een groot scala aan diverse bijzondere 
(vergeten) groenten, fruit en kruiden. 
Biologisch dat dit lekker is!

In de bijzondere siertuin ‘Art-boretum’ 
bevindt zich een pinetum: een bijzondere 
verzameling aan coniferen, bomen en 
struiken, waar (natuurlijke) kunstobjecten 
tussen staan.

Moe stuijn

‘

Brocanterie
In de stal ‘de Brocanterie’ 
kunt u inmaakproducten 
kopen uit de biologische 
moestuin en de 
boomgaard. Bovendien is 
er mooie brocante en oud 
servies te koop en is er een 
kunstuitleen van werk van 
hedendaagse Nederlandse 
kunstenaars.

Op de diverse terrasjes, in het prieeltje en 
in de gezellige ‘Tuijnkamer’ kunt u genieten 
van de culinaire specialiteiten uit eigen 
moestuin en boomgaard.

Een ideale 
accommodatie 
om met familie, 
vrienden of tijdens 
een bedrijfsuitje 
te verblijven en 
u lekker te laten 
verwennen in 
een gezellige en 
gemoedelijke sfeer!

Wij verzorgen voor u divsere 
arrangementen, activiteiten en workshops 
zoals culinair koken, een kookworkshop 
volgens de seizoenen, beeldhouwen, 
bloemschikken, schilderen, houtbewerken, 
moodboards maken etc. Dit kan in 
combinatie met een overheerlijke hight tea 
of uitgebreide brunch.

Workshops & 
arrangementen


