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Belevingsplek Vlaaienbakkerij 
Neerhem 10, Valkenburg 

 
Open, bestellen & bezorgen 

De winkel is open van vrijdag t/m zondag van 9:00 tot 17:00 uur. 
Vanaf 18 juni is de Vlaaienbakkerij ook weer open op donderdag van 
11:00 tot 17:00 uur. Bestellen is vanwege de kleinschaligheid aan te 

raden en dat kan in de winkel, via mail beleefhet@belevingsplek.com of 
per telefoon (liefst app): 0684212420. Bakker Edo bezorgt in 

Valkenburg en omgeving op vrijdag vanaf 17:00 uur. 
 

Brasserie en terras 
Wij hopen u vanaf juni weer in onze brasserie (ontbijt, lunch en Vlaai 
Tea) en op het terras (koffie met vlaai) te mogen ontvangen. Vanwege 
de maatregelen is het aantal tafels beperkt. Wij vragen u vooraf een 

tafel reserveren. Ontbijt, lunch en Vlaai Tea kunnen op bestelling ook 
nog steeds ‘to go’.  

 

Warme Bakkers ontbijt Een heerlijk vers ontbijt met producten 
uit de streek en/of biologisch en fairtrade. U geniet van Bakker Edo’s 

heerlijke broodjes, met een variatie aan zoet en hartig beleg, een 
minipuntje vlaai, eitjes, fruit en streeksap.  €13,50 p.p. (kids €7,50) 

 

Lunch: Picknick aan Tafel Laat je verrassen door veel lekkers 
uit de streek en heerlijke broodspecialiteiten van Bakker Edo in een 

gezellige picknicksfeer €17,50 p.p. (kids €9,50) 
 

Vlaai Tea Bakker Edo’s variant op de high tea. Diverse soorten vlaai, 
met een variatie aan bijzondere theesmaken en altijd nog iets extra 

lekkers zoets erbij. €14,50 p.p. (kids €8,50) 
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Bestellijst Bakker Edo   
 

Van het seizoen:  
 Pudding aardbeienvlaai (22cm) €12,50 

 

     .Vlaai       22cm - 28 cm 
        .Puddingkruimelvlaai                       €9,95 - €13,50 
        .Kers, appel, abrikoos of kruisbes met:    €9,95 - €13,50 
        .pudding en/of kruimels, toeslag of reepjes 

Rijstevlaai (evt. met kers of abrikoos)    € 9,95 -  €14,00  
Linzevlaai met abrikoos of kers of appel   €13,50 - €17,50 
Eenpersoonsvlaaitje                 .€3,50 
Eenpersoons aardbeien vlaaitje                      .€3,75 
 

Koek & Taart 
Chocoladetaart of worteltaart per stukje       .€2,50 
Hartjeskoekjes zakje                             .€1,95 
Speltkoek chocolade noten     .€1,75 

           Wafels naturel of met rozijnen    €1,75 en €6,- per 4 
 

     .Brood 
           Wit, bruin of volkoren            €2,85     

Zadenbrood               €2,95   
Mueslibrood of Cranberry-gemberbrood    €3,95 
Wit rozijnenbrood                 €3,95                                
Harde broodjes                       €0,75 
Zachte witte puntjes/kleine rozijnenbol .        .€0,50 
  

Vanwege de kleinschaligheid is bestellen aan te raden. Alle broden worden 
ambachtelijk gebakken van speltgraan. I.v.m. de lange rijstijd en omdat Bakker Edo 

alles ambachtelijk en met de hand maakt, is het brood er op vrijdag en zondag 
vanaf 13:00 uur. Op zaterdag is het brood wel vanaf 9:00 uur te bestellen. 


