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Burgemeester van Houtplein 20
 5251 PV Vlijmen

073-511 26 23 | 06-55 33 45 82
winkel@buurtbakker.com

Bezorgkosten

Brood en banket, daar houden wij van!
Goed belegde broodjes, lekkere taarten en 
ambachtelijke broden. Met liefde en passie 

gemaakt en bezorgd. 

Smakelijk en betrouwbaar en echt even lekker 
genieten tijdens uw lunchpauze. 

Daar zorgen we voor!

Belegde broodjes, zoete lekkernijen en warme snacks 
kunt u op de dag zelf tot 11.00 uur ’s ochtends 
bestellen zodat u tijdens de lunch ervan kunt genieten. 
Eerder bestellen kan natuurlijk altijd. Wilt u graag een 
of meerdere van onze vlaaien bestellen dan kunt u dat 
tot één dag vooraf voor 15.00 uur aan ons doorgeven. 
Dan zorgen wij dat uw bestelling helemaal vers en op tijd 
bezorgd wordt.

Bekijk ons gehele assortiment op onze website. 

Geniet van rijkelijk belegde 
broodjes en persoonlijke service

facebook.com/buurtbakker

*Wij bezorgen onze taarten, (belegde) broodjes en vlaaien 
dagelijks wanneer het u uitkomt. Wij hanteren €3,50 kosten 
per bezorging. Bestellingen met een waarde vanaf €50,- 
worden gratis bezorgd.

Wilt u een bestelling doorgeven of bent u benieuwd naar ons 
assortiment of service? Neem dan contact met ons op. 

*Bezorging alleen mogelijk in de Gemeente Heusden.

Henri & Britt Oosterwaal vormen als vader en dochter de 
drijvende kracht achter hun zaak aan het Burgemeester 
van Houtplein 20 in Vlijmen. Al jaren gaat Henri als 
Bezorgbakker Henri dagelijks zo’n 200 klanten af om hun 
brood en banket te bezorgen. Daarnaast heeft hij samen 
met zijn dochter ook nog een winkel, De Buurtbakker. 
Een winkel met meer dan alleen brood! 

Dus voor brood & banket of een lekkere lunch staan 
Britt en Henri dagelijks voor u klaar.

OVER ONS BEZORGBAKKER HENRI
&

DE BUURTBAKKER

BESTELLEN?



LEKKER GENIETEN!
Wij bieden een breed assortiment aan belegde 
broodjes en hartige en zoete lekkernijen. 
En ons motto: rijkelijk belegd is ook echt rijkelijk 
belegd.

Broodjes

Gezond
€ 3,10

Zacht of hard 
broodje

luxe 
broodje

€ 3,60Ham en/of kaas 
€ 3,35 €  ,15

Jong belegen kaas, ham, tomaat, 
komkommer, ei, sla & dressing

Tonijnsalade € 3,35 €  ,15
Huisgemaakt met garnering naar keuze

Eiersalade € 3,35 €  ,15

Filet american € 3,35 €  ,15
Met uitjes en/of ei

gemarineerde kip € 3,35 €  ,15
Gekruide kipstukjes met een heerlijke 
frisse saus en garnering naar keuze

brie € 3,35 €  ,15
Met walnoot, rucola en honing

U heeft de keuze uit een van onze witte of bruine smakelijke bolletjes 
of een knapperig wit of bruin pistoletje of kaiserbroodje.

Zacht of hard broodje

Ons assortiment luxe broodjes bestaat uit een ciabatta, waldkornbol, 
triangelbroodje, Italiaanse bol of een milano broodje met zongedroogde tomaten. 

Luxe broodjes

broodje van de m
aand

Houdt u van afwisseling? Wij ook! 

Daarom hebben wij naast ons vaste 

assortiment ook een broodje van maand. 

Benieuwd wat voor lekkers we deze maand 

hebben bedacht? Bekijk onze website of 

Facebook-pagina.

CROISSANTS
€ 2,10met streekjam

(kersen of aardbeien)

€ 2,  Ham en/of kaas

PANINI’S 
Ham en kaas
Kip pesto
Tonijn
Geitenkaas

Pulled pork
Met spekjes

€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

€ 3,90

HARTIGE SNACKS 
Worstenbroodje € 1,50
Frikadelbroodje € 1,95
Saucijzenbroodje € 1,75
Ham-kaas croissant € 1,95
Pizza ham en salami € 1,95
Pizza vegetarisch € 1,95
Kaasbroodje € 1,95

ZOETE LEKKERNIJ
Buurtcake € 1,70

Gevulde koek € 1,50
Kokos koek € 1,00
Chocolade koek € 1,25
Appelflap € 1,55
Koffiebroodje € 1,35
Roombroodje € 1,55

Onze specialiteit!
Vughtenaartje € 1,15

Tompouce € 1,60
Gesorteerd gebak € 2,25
Chocolade bol € 2,25
Mini chocolade bol € 1,50
Slagroom nougatine € 2,25
Cake petit four € 2,15

mokka of vanille

TAART en VLAAI
Slagroomtaart € 19,25
10 pers.
Trakteergebak slagroom  € 32,10
20 pers.

Trakteergebak fruit € 32,10
20 pers.

Trakteergebak chipolata € 37,
20 pers.

appeltaart € 10,80
6 pers.

heel half

€  6,55Slagroomschnitt 
Mokkaschnitt
Appelfleurtje   
Weense Kersenvlaai 
Verse fruitvlaai 
Appel-kruimelvlaai

10 pers.
10 pers.

Abrikozenvlaai 
Kersenvlaai
Stroopwafelvlaai  
Tiramisu-vlaai
Rijstevlaai met slagroom 
Advocaatvlaai 

€  6,55
€  6,55
€ 19, 
€ 16,95
€ 11,75
€ 11,75
€ 11,75
€ 16,30
€ 16,30
€ 16,30
€ 16,30

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95

suikervrije lekkernijAbrikozenvlaaitje
Kersenvlaaitje

€ 2,25
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Huisgemaakt met garnering naar keuze


