
Wielercafé Velosoof
Tegen inlevering van deze bon krijg  

je bij Wielercafé Velosoof het tweede  
kopje koffie gratis.

Brandstore Eindhoven 
Tegen inlevering van deze bon bij 

 Brandstore Eindhoven krijg je 20% korting 
op Rondje Eindhoven, een leuke fietsroute 

door Eindhoven van zo’n 70 km lang.

Restaurant Nobel 
Tegen inlevering van deze bon krijg  
je bij restaurant Nobel het tweede  

kopje koffie of thee gratis.

Brasserie Boshuys 
Tegen inlevering van deze bon krijg je bij 
’t Boshuys koffie of thee en apfelstrüdel 
met slagroom en vanillesaus voor € 5,25 

(i.p.v. € 7,50).

Luncherij Smakelijk 
Tegen inlevering van deze bon krijg  
je bij Luncherij Smakelijk het tweede  

kopje koffie of thee gratis.
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Restaurant Beaux
Tegen inlevering van deze bon krijg  
je bij restaurant Beaux het tweede  

kopje koffie gratis.

GRATIS
KOFFIE

€ 2,25 
KORTING 

Ve
rb

ru
gg

en

GRATIS 
KOFFIE OF 

THEE 

GRATIS
KOFFIE



FietsActief-aanbieding 

Wielercafé Velosoof
Bij Velosoof kun je terecht voor je lunch, 
avondeten of  borrel, én meteen je fiets 
laten repareren. Of neem een leuk fiets-

hebbedingetje mee uit de shop. Van, voor 
en door fietsers. 

Gasfabriek 3 (ingang NRE terrein)
Eindhoven

velosoof.com

FietsActief-aanbieding 

Brandstore Eindhoven 
Dit is hét startpunt voor je bezoekje aan 

Eind hoven. Je vindt er ook leuke souvenirs 
(zoals vazen in de vorm van een 
gloeilamp) en je loopt er zo een 

fijne koffiezaak in.

Stationsplein 17
Eindhoven

thisiseindhoven.com

FietsActief-aanbieding 

Restaurant Nobel 
Kom sfeerproeven in deze voormalige 

 burgemeesterswoning uit 1919. De menu-
kaart staat vol kleine gerechten, 

zodat je veel verschillende dingen 
kunt proeven. Ook bij de lunch. 

Dorpstraat 42 
Leende

nobel-leende.nl

FietsActief-aanbieding 

Brasserie Boshuys 
De gerechten op de kaart van Brasserie 
 Boshuys zitten boordevol ingrediënten  
uit de directe omgeving. Want lokaal  

staat er hoog in het vaandel. 

Sonseweg 39
Best

boshuysbest.nl

Alleen geldig op doordeweekse 
dagen in dec. 2018 en jan. 2019.

FietsActief-aanbieding 

Luncherij Smakelijk 
Voor een echt goede kop koffie of thee met 
het lekkerste huis gemaakte gebak fiets je 

graag even naar Valkenswaard. De lunchge-
rechten worden vers voor je gemaakt.

De Kerverij 2
Valkenswaard

luncherij-smakelijk.nl
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Restaurant Beaux
Dineren in het restaurant, borrelen in 

de lounge of een hapje meepikken aan 
de eetbar: in Beaux kun je genieten 

van een kunstzinnige sfeer en  een door 
de Italiaanse keuken 
 geïnspireerde kaart.

Jan Deckersstraat 45
Heeze

restaurant-beaux.nl

GRATIS
KOFFIE

12 FietsActief DECEMBER 2018

GRATIS 
KOFFIE


