
 

 

Ambachtelijke Vlaai 
 

            Bakker Edo maakt de vlaaien met de hand. Hij gebruikt zoveel 
mogelijk producten uit de streek en/of die verantwoord/biologisch 
geteeld zijn. De kersen komen bijvoorbeeld uit het Zuid Limburgse 

Ulvend en de biologische appels komen uit Eckelrade.  
                
                           
 
                             
 
 

     

 
      Pudding kruimelvlaai  €3,00 
      Pudding kruisbesvlaai €3,00        
      Kersenvlaai                €3,00 
      Appelvlaai                 €3,00 

                              Abrikozenvlaai            €3,00 
      Rijstevlaai                   €3,50 
      Linzevlaai                   €3,50 
      Linzedeeg is meer koekachtig deeg.   

                                                      
Slagroom  €0,50 

 
 
 
 

De bakker doet zijn best om elk moment een zo’n breed 
mogelijk assortiment vlaai aan te bieden. Het kan zijn dat een 
variant op is, maar gelukkig bakt Edo vaak de hele dag door. 

Wie weet, misschien komt uw favoriete vlaai net uit de oven.



 

 

  Streek ontbijt 
 

      Schuif tussen 9:00 en 11:30 uur aan voor een bijzonder lekker 
ontbijtje van de bakker.      

 

 
 
 
 

Ontbijt 
 

 Heerlijk brood en broodjes 
vers uit de oven met ham en kaas uit de  

  streek en met een variatie aan zoet 
beleg, waaronder jam uit Maastricht. 
 Inclusief een kopje koffie, cappuccino  

of thee. Keuze uit een glaasje 
                  jus d’orange of appelsap uit de streek. 

                             Fruit van het seizoen en natuurlijk  
                                        een zoete lekkernij. 
                                                €12,50 p.p. 
                                         €8,50 voor kinderen 
 

 

 
 
 
 

Zeker in het weekend is het fijn als u voor het ontbijt 
reserveert. Dat kan in de winkel/brasserie en ook per email 

(beleefhet@belevingsplek.com) of via sms/app 0684212420. 



 

 

  Lunch & hartige trek 
                   (11:00 uur - 17:00 uur) 
 

         
 
 
 
 
 
 
                 Picknick aan tafel 
 

                           Geniet van een goed gevuld mandje  
                          verse broodjes met zoet & hartig beleg  
                         uit de streek en met huisgemaakte lekker- 
                         nijen. Een zoete verrassing, fruit van het  
                           seizoen en een kan frisse limonade  
                           maken de picknickbeleving compleet.  
                              Koffie of thee i.p.v. limonade is  
                                      ook prima. €14,50 p.p. 
.                                       €8,50 voor kinderen 

 
 
 
 

Broodjes 
    Ambachtelijk broodje of brood met 

  streekham en/of kaas 
     of met vegetarisch beleg. €6,50 



 

 

Dranken 
Al onze dranken zijn biologisch en/of fairtrade  

of uit de streek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie          €2,35 
Cappuccino        €2,50 
Thee          €2,35 
Yogi tea   €2,35 

          Streek appelsap   €2,35 
          Jus d’orange  €2,35 
                        Chocomel  €2,50 
                       Siroop                €2,25 

                 Bronwater         €2,25      
               
 
 
 
 
 

Wij serveren ook heerlijke biologische frisdrankjes in de 
smaken: sinaasappel, appel, citroen, citroen-gember en 

rabarber €2,45 
 



 

 

 

                Vlaai Tea 
                     (op reservering)  

 
 
 
 
 

 
 
 

          
 
                               Een vrolijke variatie aan kleine  
                         puntjes ambachtelijke vlaai. Zo proef je  
                           verschillende smaken waar je rustig de 
                          tijd voor kunt nemen. De vlaai tea wordt  
                           geserveerd met een potje thee met  
                         een verrassende diversiteit aan smaken.  
                               Geen theeleut?  Dan mag een  
                                   kopje koffie (of twee) ook. 
                                           €12,50 p.p.   
 
 
 
 
 
 
Je bent van harte welkom om in je eentje te komen smullen van 

de Vlaai Tea, maar het is ook gezellig als samenzijn met een 
vriendin of klein gezelschap (tot 10 personen). In overleg is 

uitbreiding met kleine hartige hapjes ook mogelijk.   


