
 

 

 
 
 
 
 
 

             
 

            December bestellijst 
 

Openingstijden:  
Donderdag 11:00 tot 17:00 uur 

Vrijdag t/m zondag van 9:00 tot 17:00 uur 
Eerste en Tweede Kerstdag open tot 16:00 uur. 
Oudejaarsdag open van 11:00 tot 16:00 uur. 

 

Kerstvlaai 
met pudding, fruit en een kerstdakje  

€11,00 (22cm)/ €14,50 (28 cm) 
 

Meer feestelijks 
             Stol met spijs van amandelmeel en honing € 9,95 

         Feestbrood met pudding, appel, kaneel en rozijnen € 7,75 
                   Feestbrood met pudding en kers € 7,75 

 

Oliebollen & Wafels 
In december bieden wij weer heerlijke oliebollen en wafels aan. 

Naturel of met rozijnen. Bestel uw bollen op tijd. Dat geldt 
uiteraard zeker voor Oudejaarsdag. 

Wafels €1,75 of 3 voor €4,50 
Oliebollen €1,- per oliebol en 12 voor €10,- 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Kerstbestellingen 

Kerstbestellingen zoals vlaaien, feestbroden, stollen en broodjes 
moeten uiterlijk donderdag 23 december worden doorgegeven. De 

vlaaienbakkerij is Eerste en Tweede Kerstdag geopend tot 16:00 uur.  
 

Kerstontbijt/brunch 
U bent van harte welkom voor een feestelijk en uitgebreid 

Kerstontbijt/brunch in onze brasserie. Ambachtelijk brood en broodjes, 
extra veel lekkernijen en heerlijke producten uit de streek en/of 

biologisch/fairtrade. Vanwege de kleinschaligheid alleen op reservering. 
€17,50 p.p.  (Kinderen €12,50)   

 

Brood  
  (Alleen op donderdagmiddag en zaterdag en extra op 24, 25 en 26 

december)  
 

Wit, bruin of volkoren            €2,95     
         Zadenbrood               €3,00   

Cranberry-gemberbrood/ mueslibrood  €4,15 
Wit rozijnenbrood                 €4,15 
Harde broodjes                       €0,75 
Zachte witte puntjes/rozijnenbolletjes          €0,50 

 
Besteld brood kan afgehaald worden op: donderdag tussen 15:00 

en 17:00 uur & zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur.  
Bestellen kan via mail beleefhet@belevingsplek.com of per 

telefoon (liefst app): 0644168140. 



 

 

 
 
 

Vlaaibestellijst 
  

Bestel vlaai voor de volgende dag uiterlijk om 20:00 uur 
per sms/app naar 0644168140 of per mail naar 

beleefhet@belevingsplek.com 
 
 

Vlaaiprijzen: 22 cm (ca 6 stukjes) €11,00  
28 cm (ca 8/10 stukjes) €14,50 - Vlaaipunt €3,50 

 

Van het seizoen: Puddingspeculaasvlaai   
 

       Puddingkruimelvlaai, ouderwets lekker en zoet   
 

       Rijstevlaai, met ambachtelijk bereide pap, niet al te zoet 
 

Puddingkruisbessen, met bessen uit de Voerstreek 
           

Kersenvlaai van Limburgse morellen (licht zure kersen) 
 

Appelvlaai van streekappels 
 

Abrikozenvlaai 
 

De kersen, appel en abrikozenvlaai kunnen met kruimels erop of met een 
suikerdakje/suikerdeegreepjes en er kan ook op verzoek een laagje pudding 
onder. Deze kunnen ook suikerarm gebakken worden.  
 

Linzenvlaai 
Een klassieke Limburgse vlaai met een koekachtig deeg en een 
vulling van abrikoos, appel of kers. 22 cm €13,75 - 28 cm / 28 
cm €17,50. Punt €3,75        


