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Laarbeekse fietsroute
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- Terras naar Terras -
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fiets langs de mooiste plekjes
in de gemeente Laarbeek.
bepaal zelf je bestemming en geniet!
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Landgoed d'n Heikant

Asdonkseweg 6, 5735 SP Aarle-Rixtel
Tel.: (0492) 550 871
www.landgoeddenheikant.nl
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Ervaar de Brabantse gastvrijheid
Op ons heerlijke zonnig landelijk gelegen terras, kunt u
na een fiets- of wandeltocht, genieten van onze
lunchkaart, speciaal bieren van het vat, bittergarnituur,
Tapas of een heerlijk stukje gebak bij uw kopje koffie.
En wat denkt u als afsluiting van een mooie dag met
een “Heerlijke grillschotel d’n Heikant” Is het weer wat
minder, dan serveren wij op ons overdekte verwarmde
terras of binnen in onze gezellige horeca. Voor de kinderen is er een leuke speel en dierenweide waar ze zich
prima kunnen vermaken. Er zijn 4 oplaadpunten aanwezig
voor uw elektrische fiets. Daarnaast beschikken wij over
een compressor om uw banden op te pompen.
Een unieke locatie voor al uw familie en vrienden of
personeelsuitjes.

naar

Deze fietsroute is gratis te downloaden via de
website van de gezamenlijke horeca deelnemers:

www.terrasnaarterras.nl
bavaria brouwerijCafé
De schevelingse in-Loop
De Pelgrim
theehuis bij de boompjes
iJssalon De Verrassing
Parkpaviljoen
sLuYs 6
Café thuis

restaurant de Croyse Hoeve
Grand Café stout
Landgoed d’n Heikant
Herberg de brabantse kluis
Pannenkoekenhuis Pluk
eethuis Cafetaria iJssalon
“De Donck”

Pannenkoekenhuis Pluk

Koppelstraat 35, 5741 GA Beek en Donk
Tel.: (0492) 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Herberg de Brabantse Kluis

IJssalon De Verrassing

Kloosterdreef 8, 5735 SJ Aarle-Rixtel
Tel.: (0492) 468 110
www.brabantsekluis.nl

Heuvelplein 99, 5741 JJ Beek en Donk
Tel.: 06 - 48 081 089
www.ijssalon-deverrassing.nl

Herberg de Brabantse Kluis, gastvrij
genieten in een landelijke omgeving.

Een verrassende stop bij IJssalon
De Verrassing

Een verrassing in het buitengebied van Aarle-Rixtel,
is deze herberg, gevestigd in de oude kloosterboerderij.
Het interieur van de herberg, laat de mooie oude
elementen tot hun recht komen. In deze sfeervolle
omgeving kunt u dagelijks terecht. Voor een smakelijke
lunch van verse streekproducten, tot een uitgebreid
diner met vele huisgemaakte gerechten. De keukenbrigade doet iedere dag zijn uiterste best om u te
verwennen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor
een kop koffie met gebak, of voor een cappuccino
gemaakt van de verse melk van de kloosterkoeien.

Sinds april 2014 is IJssalon De Verrassing de fietsstop van
Laarbeek voor een ambachtelijk ijsje of een verrassende
ijscoupe. Wij zijn het gehele jaar open en in het fietsseizoen alle dagen van de week.
Wilt u liever een kopje koffie of thee? Geen probleem,
zelfs een glaasje frisdrank behoort tot ons assortiment.
Naast ons ambachtelijk ijs kunt u ook kiezen voor iets
lekkers voor bij de koffie, zoals een bonbon of een cake in
een kopje. Tijdens lunchtijd kunt u zelfs de kleine honger
stillen met een tosti of een panini.
Voor ijs, chocolade of een cadeau bent u bij ons aan het
juiste adres. Ideaal om te combineren met uw fietsstop.

De aangrenzende kloosterboerderij en zustertuin van
Missieklooster Heilig Bloed staan dagelijks voor u open,
kom de koeien en kalfjes aaien of een kaarsje opsteken
in de Mariagrot.

Openingstijden:
Dagelijks vanaf 10.00 uur.
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Wij ontvangen u graag in onze gezellige salon.
Team IJssalon De Verrassing
Kijk op onze website voor actuele
openingstijden.

Openingstijden:
Dagelijks van 9.30 tot 23.00 uur,
keuken geopend vanaf 11.30 uur.

Eethuis Cafetaria IJssalon De "Donck"
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Piet van Thielplein 56, 5741 CP Beek en Donk
Tel.: (0492) 462 767, b.g.g. 06 128 460 25
www.dedonck.nl, info@dedonck.nl

E

Lunch & meer in ’n ontspannen sfeer

Bij Pannenkoekenhuis Pluk kunt u het hele jaar terecht
voor overheerlijke, originele pannenkoeken en
smakelijke bistro gerechten. Pluk vind je in het hartje van
Beek en Donk tegenover het park en beschikt over een
ruim terras Het uitzicht is in alle jaargetijden
gewoonweg prachtig. De pannenkoeken worden gemaakt
van ambachtelijk, biologisch meel dat rechtstreeks van
de molenaar afkomt. Bij de garnering van de pannenkoek
streven we ernaar om alleen te werken met biologische
streekproducten.
Bij goed weer is ons terras de ideale plek voor een kop
koffie met iets lekkers. We beschikken bovendien over
een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Voor de
kinderen hebben we een speciale binnen- en buiten
speeltuin.

Of het nu gaat om een lekker kopje koffie, een frietje,
uitgebreide lunch of een snack voor onderweg, u bent bij
ons van harte welkom.
Wij beschikken over een ruim terras (84 zitplaatsen)
waarvan een gedeelte verwarmd en geheel overdekt,
Onze horecagelegenheid bevindt zich op het Piet van
Thielplein. Een gezellig winkelplein met voldoende
parkeergelegenheid.
Voor onderweg een ijsje? Ook dat is bij ons geen
probleem. Heerlijk, in eigen huis gemaakte Italiaans ijs in
vele verschillende smaken.

Geniet van onze heerlijke verse broodjes, salades,
smoothies en andere lekkernijen in onze gezellige
broodjeszaak. Gelegen in één van de mooiste oude villa’s
van Beek en Donk; Villa Leefdael. Zoals de naam al doet
vermoeden nabij sluis nummer 6 van de Zuid Willemsvaart. Bij mooi weer geniet u op ons gezellige terras
met uitzicht op de vele scheepvaart en plezierjachten
die voorbij komen. Wat denkt u van een heerlijk broodje
huisgemaakte tonijnsalade of oude kaas met vijgenjam,
een meergranen sandwich zalm, een frisse salade met
gerookte kip of een glas vol vitamines in de vorm van een
verse jus of een smoothie! De keuze is zeer uitgebreid.
Ook voor een glaasje wijn of bier met eventueel een borrelplankje of tapashapje is Sluys 6 de perfecte locatie!

Bekijk onze website voor de actuele openingstijden,
menukaart en arrangementen.

Openingstijden:
Dagelijks van 12:00u tot 00:00u

Oplaadpunt voor uw elektrische fiets
VVV-agentschap
AED aanwezig
Gratis drinkwater voorziening

Een terras in het zonnetje!
Aan de rand van het Heuvelplein op één van de mooiste
plekjes van Beek en Donk, is Café Thuis al jarenlang
een begrip voor een groot en gevarieerd publiek.
Met een prachtig terras, altijd gelegen in het zonnetje,
staan wij met ons team klaar om u te ontvangen.
Meer dan 120 soorten speciaalbier, vers gezette koffie,
een heerlijke lunch of gewoon gezellig een avondje
uit, het kan allemaal bij Café Thuis.
In onze achtertuin beschikken wij over een lounge terras
met speciaal voor de kinderen een riante speeltuin.
Vraag ook eens naar ons activiteitenprogramma, bij ons is
er altijd wel iets te beleven.
Wij houden van bourgondische gezelligheid en dat delen
we graag met u.
Kortom, Café Thuis biedt u een gastvrije plek waar je je
zeven dagen in de week ‘thuis’ kan voelen.
Openingstijden: ma t/m wo 19:00 tot 01:00 uur
do 19:00 tot 02:00 uur | vr 16:00 tot 03:00 uur
za 12:00 tot 03:00 uur | zo 12:00 tot 02:00 uur

Villa Leefdael Kapelstraat 3, 5741 CA Beek en Donk
Tel.: (0492) 461 220
www.sluys6.nl

Even een moment van rust!

•
•
•
•

Heuvelplein 6, 5741 JK Beek en Donk
Tel.: 06 - 54 71 5391
www.cafethuisinlaarbeek.nl

SLUYS 6

Brabants gezelligste familierestaurant!

Tot zien bij Eethuis Cafetaria IJssalon De "Donck"

Café Thuis

*vriendelijk & gastvrij personeel
*gratis Wifi
*ook om mee te nemen voor onderweg

kijk op onze website voor actuele
openingstijden, menukaart en impressie

De fietsroute is perfect
te combineren met de
Smikkeltjes.
Geniet van deze
leuke actie.
Waar zijn de
Smikkelboekjes te koop?
Kijk voor de deelnemers op:
www.terrasnaarterras.nl
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