
 
 

 

Horeca Groene Eiland 

Op camping Groene Eiland zijn horecavoorzieningen aanwezig. Deze bestaat uit een Eetcafé met terras, Food en 

Drinks en een Dagwinkel. De voorzieningen zijn er op gericht om de gasten op de camping een aangenaam verblijf 

en passende service te bieden. Het aanbod en prijsstelling is hierop afgestemd. Afgelopen jaren zijn er ook meer 

en meer gasten van elders die regelmatig gebruik maken van o.a. het eetcafé en broodjes afhalen. Het seizoen 

loopt van Pasen tot de herfstvakantie. 

De  horeca wordt verhuurd aan een exploitant die dit voor eigen rekening exploiteert. De  horeca draagt de 

naam: “ ‘t Groene Hart ”. 

De uitstraling en inrichting van de horeca is up-to-date. De binnenzijde is in 2021 gerenoveerd, inclusief een 

nieuwe kookkeuken, een koel- en diepvriescel, verwarming en airco. Alle benodigde inventaris is aanwezig. Er 

zijn geen vaste contracten voor een verplichte afname vanuit een food- of drankenleverancier. 

 

● Eetcafé: menukaart met voor-, hoofd- en nagerechten, 80 

zitplaatsen binnen, 45 zitplaatsen terras  

● Food en Drinks: soft ijs, friet en snacks, 15 zitplaatsen 

binnen, 25 zitplaatsen op picknickbanken 

● Dagwinkel: alles voor het ontbijt en barbecue 

 

De openingstijden variëren naar gelang het verloop van het seizoen. Op een drukke dag zijn er ongeveer 80 tot 

100 eters en is het tussen 16.00 en 19.00 uur druk bij de Food en Drinks voor (afhaal)friet, snacks en softijs en 

worden er ‘s-morgens ca. 300 broodjes in de Dagwinkel afgehaald. 

Om pieken op te vangen en een breder aanbod te kunnen bieden is er op de donderdag een visboer en de vrijdag 

een pizza-bus aanwezig in de vorm van een foodtruck. Op de zondagmiddag is er in  het hoogseizoen nog ruimte 

voor een andere foodtruck.. 

In het seizoen worden er door de camping evenementen georganiseerd. De horeca organiseert zelf ook eigen 

evenementen, dit is o.a. een brunch met Pasen, een beachparty en een aantal malen (4) livemuziek op het terras.  

Over de planning en aard van de evenementen worden aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt, zoals 

over tijdstip, de muzieksoort en volume. Gedurende het seizoen verblijven meerdere groepen die gebruik willen 

maken van de faciliteiten in of catering vanuit de horeca. 

In de directe omgeving zijn er Moeke Mooren (hotel-restaurant), forellenvisvijver ’t Mun, en Pirates Nest op de 

haven als directe collega’s/concurrenten.  


