
 

 

 

 

 
 

Welkom bij Bridge & Bakker Edo 
Belevingsplek  Vlaaienbakkerij 

 
Bridge & Bakker Edo delen een voorliefde voor gezond leven 
vanuit rust en ontspanning. Hun filosofie is dat de grootste 
waarde erin ligt om het moment werkelijk te beleven, van 

binnenuit. Hun beider passies, bakken en yogales geven, zijn 
samengebracht op deze belevingsplek en er is meer. 

 
Edo bakt speltbroden en -vlaaien voor de winkel en geeft 
ook vlaaienbakworkshops. Vrijwel al onze producten zijn 

biologisch, fairtrade en/of uit de streek. In de brasserie geniet je 
van een kopje koffie met vlaai of op reservering een heerlijke 

lunch.  
 

Bridge biedt wekelijkse yogalessen en er zijn ook 
regelmatig yoga thema avonden, bijvoorbeeld over  

Yoga & Sensitiviteit. 
 

  



 

 

 
 

 
 

Ambachtelijke Vlaai 
     Bakker Edo maakt de vlaaien met de hand en bereidt de 

vullingen vers. Het kan zijn dat een variant op is. Gelukkig bakt 
Edo vaak de hele dag, misschien komt uw favoriete vlaai net uit 

de oven. Wij vertellen u aan tafel graag welke vlaai er op dit 
moment is.  

 

   Van het seizoen:   
  Pudding speculaasvlaai  €3,50 

 
Pudding kruimelvlaai, ouderwets lekker             €3,50 
Pudding kruisbesvlaai, met bessen uit de voerstreek     €3,50 
Vlaai van streekappels                                         €3,50 
Kersenvlaai van Limburgse morellen (licht zure kersen) €3,50 
Abrikozenvlaai                                    €3,50 
Linzenvlaai (meer koekachtig deeg; zonder linzen)        €3,50  
Rijstevlaai van ambachtelijk bereide pap, niet te zoet   €3,50                    
Slagroom                                                               €0,55 

 



 

 

 

 

 

 
 

Edo bakt ook graag andere lekkernijen. Vraag gerust wat er op 
dit moment is. Hieronder een aantal van de verse producten die 

Edo regelmatig maakt.  

 

Chocolade brownie taart 
€3,50 

 

Cake van het moment  
€3,00 

 

Boterkoek 
€3,00 

 

Wafel 
met vanille ijs en slagroom 

 €6,00 

 

 



 

 

 

 
 

 

Dranken 
Al onze dranken zijn biologisch en/of fairtrade  

of uit de streek. 
 
Koffie               €2,65 
Cappuccino  (ook plantaardig)               €2,85 
Koffie Verkeerd (ook plantaardig)   €2,85 
Espresso        €2,65 
Dubbele espresso                                  €3,75 
Thee                €2,65 
 Yogi tea        €2,65        
Verse gember thee      €3,25 
 Streek appelsap       €2,65 
Jus d’orange       €3,00 
 Chocomel Tony Chocolonely   €3,00 
Siroop (zwarte bes of vlierbloesem)  €2,50 
Bronwater San Pellegrino   €2,50 
Frisdrank San Pellegrino    €2,65 
(smaken: sinas, bloedsinaasappelsinas 
en citroenfrisdrank) 



 

 

 

 
 

 

Brasserie 
(alleen op reservering) 

 

Warme Bakkers ontbijt Een heerlijk vers en uitgebreid 
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, streeksap en natuurlijk een koffie, cappuccino of thee.  

€14,50 p.p. (kids €9,50) 
 

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 €12,50) 
 

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. €17,50 p.p. (kids €12,50) 

 



 

 

 
 

 

Workshop  

Vlaaienbakken 
 

     Bakker Edo verzorgt gezellige en leerzame workshops. 
Ontvangst met koffie/thee en welkomstwoord van de 

bakker. Uitleg proces en grondstoffen, vervaardigen van deeg,  
      maken van de vulling, de vlaai opmaken en bakken. De vlaai 

gaat natuurlijk mee naar huis en ook krijg je een recept mee 
zodat je thuis kunt laten zien wat je hebt geleerd.  

 

Yoga 
Bridge geeft yogalessen in de zaal op de eerste  

verdieping van de Belevingsplek aan de Neerhem 10 (Boven de 
Vlaaienbakkerij). Vanuit ontspanning werken we aan het 

ontwikkelen van inzicht, kracht, balans en flexibiliteit. Meld je 
vrijblijvend aan voor een gratis proefles. Kijk voor meer 

informatie op www.belevingsplek.com/yoga 


