
 

 

             Belevingsplek Vlaaienbakkerij 
                 Bestellijst Bakker Edo 
               Neerhem 10, Valkenburg 
 
                       Ontbijt 

 

Moederdag - Hemelvaart - Pinksteren 
ontbijt/brunch  

Wij verzorgen graag feestelijke ontbijtpakketten met verschillende verse 
broodjes, zoet en hartig beleg uit de streek of bio/fairtrade, streek sap, 
diverse variaties thee, fruit, eitjes, een mini puntje vlaai en extra lekkers 

van Bakker Edo. €14,50 p.p. (€8,50 voor kinderen). Afhalen tussen 
9:00 en 11:30 uur. Zodra de brasserie weer open mag ontvangen we u 

daar ook graag weer voor een heerlijk ontbijt.  
 

Meer lekkers 
Speltkoek met chocolade & noten of met witte chocolade & 

cranberries €1,95 en 2 voor €3,50 
Wafels €1,75 of 3 voor €4,50 

Chocoladetaart of worteltaart per stukje €3,00 
 

Openingstijden winkel & To go 
Donderdag 11:00 - 17:00 uur 

Vrijdag t/m zondag 9:00 - 17:00 uur 
 

Bestel op tijd i.v.m. de kleinschaligheid    
SMS/app: 0684212420 of mail: beleefhet@belevingsplek.com 

Meer informatie: www.belevingsplek.com 
                      



 

 

 

  Vlaai (bestel op tijd) 
 

                            Aardbeienvlaai 
  Pudding met verse aardbeien €13,50 (22cm) 

 
        Vlaai                                                               22cm - 28 cm  

Puddingkruimelvlaai                      €10,00 - €14,00 
Puddingkruisbessen                      €10,00 - €14,00 
Kersen- of appel- of abrikozenvlaai                €10,00 - €14,00 
Keuze uit kruimels of toeslag met suikertjes. 
Er kan ook op verzoek een laagje pudding onder. 
Linzevlaai met abrikoos, appel of kers  €13,75 - €17,50 
Vlaai met relatief minder suiker: 
Kersen of appel of abrikozenvlaai           €10,00 - €14,00 
 

Omdat het verse fruitseizoen begonnen is, bakt Edo tijdelijk geen 
rijstevlaai. De bakker komt handen te kort om zowel de rijstepap 

te koken en te verwerken als de vers fruit vlaaien te maken.   
 

Brood  
  (Alleen op donderdagmiddag en zaterdag.)  

 

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. Edo bezorgt 

op donderdag tussen 17:00 en 19:00 uur gratis aan huis in 
Valkenburg.  


