


Onze geschiedenis begint op 1 april 1907. Ruim 110 jaar 
geleden startte Karel Voncken, Bakkerij Voncken gelegen 
aan de Sittarderweg te Heerlen. Door twee wereldoorlo-
gen heen en met hulp van het Marshall plan, kwam het 
land en ook wij er weer bovenop. Generaties wisselden, 

maar ook de vraag naar brood en banketproducten ve-
randerde sterk. Na de grote economische oplevingen in de 

50-60 jaren, de daarop volgende mijnsluiting en andere 
invloeden van buitenaf staan wij als 4e generatie sinds 

1993 aan het roer. En hebben het verleden als mooie basis 

kunnen gebruiken om Bakkerij Voncken uit te
bouwen tot wat het nu is. Een modern, dynamisch 

maar nog steeds ambachtelijk bedrijf dat zich
razendsnel kan aanpassen aan de steeds weer 

veranderende trends. Met liefde en passie bakken
wij 7 dagen per week verse brood en banket

producten voor U. Wij serveren de lekkerste koffies
en staan  U graag met onze service ten diensten

 en dit hopen we nog heel lang voor U als klant van
 dit energiek familiebedrijf, te mogen blijven doen. 

Met vriendelijke groet, 
Frans en Piroschka Voncken



Bakkers ontbijt
1 croissant,1 broodje, boter, kaas, ham, jam

Espresso, koffie of thee

Frans ontbijt 
1 croissant, boter, jam 

Espresso, koffie of thee

Fitness ontbijt 
2 broodjes, boter, kaas, ham, 

schijfjes komkommer en tomaat
yoghurt met fruit
Glas jus d‘orange

Espresso, koffie of thee

Limburgs ontbijt voor twee
3 broodjes, 2 croissants, 2 sneetjes 
Limburgs rogge, boter, kaas, ham, 

jam, stroop 2 gekookte eieren
2 glazen jus d‘orange

Espresso, koffie of thee

Cappuccino  +
Latte  +

Kinder ontbijt
1 broodje, boter, nutella/jam
Glas melk of glas chocomelk

Extra’s 
Gekookt ei

Spiegelei (1 ei)
Spiegelei (2 eieren)

Omelet (1 ei)
Omelet (2 eieren)

Broodje + boter
Portie ham (2 plakken)
Portie kaas (2 plakken)

Glas jus d‘orange
Flesje champagne

Yoghurt met verse aardbeien
Jam, boter, Nutella of honing



Droog gebak
Diverse soorten.

Limburgs vlaaitje
Abrikozen, kersen of rijste.

Punt taart
Diverse soorten.

Slagroom gebak
Diverse soorten.

Crème gebak
Diverse soorten.

Koffie met een
punt Limburgse vlaai

Koffie met droog gebak

Koffie met slagroom gebak

Koffie met een lekkerbek

Cappuccino



Broodje kaas
Broodje ham

Panino brie
Panino taco

Panino omelet 
Panino schnitzel

Panino carpaccio
Panino gehaktbal

Panino lekkerbekje
Panino Voncken burger

Panino gezond ham/kaas
  Panino versgebakken kipfilet



Saucijzenbroodje
Worstenbroodje

Frikandelbroodje
Kroketbroodje

Ham/kaas croissant
Hawaii broodje

Mini pizza

Gemaakt van biologisch desembrood

Desembrood tosti kaas
Desembrood tosti ham & kaas

Desembrood tosti Mozzarella met tomaat
Desembrood tosti pulled pork



Salade Versgebakken Kipfilet
Frisse salade met versgebakken
kipfilet en knapperige groenten

Salade Tonijn
Frisse salade met lekkere tonijn

en knapperige groenten

Kipsaté
Met stokbrood, atjar en kroepoek.

Kippenpasteitje
Korstgebakje met

 lekkere kippenragout.

Soep van de dag 



 Kleine Espresso
Grote Espresso

Koffie crème 
Cappuccino

Koffie verkeerd
Koffie Royal

Latte Macchiato
Leonardo donker

Leonardo licht
Iced Leonardo donker 

Iced Leonardo licht

Onze koffie is ook verkrijgbaar met: 
Karamel, hazelnoot vanille, en amaretto

Espresso Koffie Créme Cappuccino Koffie verkeerd

Latte
Macchiato

Leonardo
donker en licht

Koffie Royal

Iced Leonardo
donker en licht



Geserveerd in thermoglas  
Alle genoemde thee soorten zijn ook als

ICE thee variant verkrijgbaar

1 ENGLISH BREAKFAST LEAVES
zwarte thee • puur natuur

Een krachtige combinatie van Indische,
Chinese thee en thee uit Sri Lanka. 

LAAT UW THEE 3-5 MINUTEN TREKKEN.

3 ROOIBOS THEE
Kruiden thee • puur natuur

De fijnste natuurlijke rooibos in top kwaliteit.
Rijk aan mineralen, vitaminen en daarmee

ook zeer geschikt voor kinderen.  
LAAT UW THEE 5 MINUTEN TREKKEN.

2 PURE MINTPOWER
Kruiden thee •  puur natuur

Deze zuivere hoogwaardige mint ontwikkelt een aroma 
dat u verrast. Rijk aan etherische olie die zich tijdens 

het opgieten ontwikkelen tot een verfrissend geheel. 
LAAT UW THEE 5 MINUTEN TREKKEN.

5 GROENE JASMIJN THEE
Groene thee • van jasmijn bloesem
Een mooie Chinese groene thee met een intensief
aroma van de fijnste jasmijn bloesem.  
LAAT UW THEE 2-4 MINUTEN TREKKEN.

4 FRUIT TRIPLE FLAVOUR
Vruchten thee • zacht aroma
Een smaakbeleving van 3 vruchten, geniet van de
smaakvolle combinatie en vruchtvolle smaak van
zoete ananas, rijpe kiwi en aardbeien.
LAAT UW THEE 5 MINUTEN TREKKEN.

6 CHAI CHAI
Specerijen thee • puur natuur
Een Indische specerijen mix van gember, kaneel en 
kardemon met daarnaast zwarte peper en fijne 
kruidnagels. Deze specerij thee drinkt men graag 
met melk waardoor het speciale karakter nog 
meer naar voren komt.
LAAT UW THEE 5 MINUTEN TREKKEN.

ART FOR TEAART FOR TEA



Kids Choco
Late Dark 
Heb je ooit eens echte 
chocolade gedronken?
Een ware verrassing. 
Heerlijke chocolade, 
lekkere warme melk en 
een toef slagroom met 
chocolade vlokken.

Kids Choco Late White 
Chocolade melk voor echte 
snoepers, met vanille aroma 
en verfijnd met natuurlijke 
Agave siroop. Afgewerkt met 
een mooie toef slagroom.

Dark Choco Late
Je waant je in de chocolade 
hemel. Volle chocolade, 
romig en puur van smaak. 
Een echte chocolade droom. 

White Choco Late
Een vloeibare verleiding 
van witte chocolademelk 
met de echte bourbon 
vanille uit Madagaskar. 
Onweerstaanbaar lekker.



Vlierbessen – citroen smaak
De smaakvariatie vlierbessen citroen
geeft aan deze drank een bijzondere,

verfrissende touch, en heeft een
rustgevende werking op 

lichaam en geest.

Frambozen – citroen smaak
Verfijnd met verse, sappige frambozen

 en een scheut citroen maakt deze
 limonade tot de grote favoriet.

Limoen – gember- mint smaak
Fruitig en verfrissend koel, zo geraffineerd

smaakt deze bijzonder lekkere
aqua limonade. 

plat & bruisend

0,25l 0,5l



Zeer gewaardeerde gast, 

Sinds de oprichting op 1 april 1907, hebben wij ons vol overgave en passie uitsluitend toegelegd op 
het bakken van diverse soorten vers brood en het maken van heerlijke banket specialiteiten. Echter 
sinds 2016 richten wij ons tevens sterk op de “beleving” van de door ons aangeboden producten. De 
Gastronomie is voor ons dan ook een ontdekkingsreis waarin we een nieuw tijdperk zijn ingegaan. 
Een tijdperk waarin we U van over de hele wereld de beste producten willen aanbieden. 

Wij zijn ontzettend verheugd en trots een partner gevonden te hebben, voor wat betreft het koffie, 
thee en bio limonade concept, waar we een langdurige periode mee gaan samenwerken en die ons 
hierin exclusiviteit biedt. De firma Schärf uit Wenen en Neusiedl am See in Oostenrijk is hèt familie-
bedrijf met dit compleet koffieconcept dat onder andere zorg draagt voor dè perfecte koffie van de 
gebrande koffieboon tot de presentatie ervan. U kunt genieten van een koffie die bestaat uit 100% 
hoogland Arabica koffiebonen.

Schärf is wereldwijd vertegenwoordigd in 18 landen en wij zijn trots hun eerste partner te mogen zijn 
in Nederland. Wij nodigen U van harte uit, om van de geweldige producten te komen genieten. Of het 
nu gaat om hun koffie, een heerlijke Leonardo, een Bio-Limonade, een chocolade verwennerij of een 
Iced tea. Stuk voor stuk kunnen wij U deze specialiteiten van harte aanbevelen, omdat wij ervan over-
tuigd zijn, dat wij U hiermee niet alleen een heerlijk, maar ook een eerlijk topproduct kunnen serveren. 

Wij zijn trots om U met deze heerlijke Schärf producten te mogen verwennen.

Met hartelijke groet, 
Piroschka & Frans Voncken



Schomburgerstraße 9 • 88279 Amtzell
Tel.: 07520 202 4152 • www.ppp-schellinger.de

Jus d’orange
FuzeTea

FuzeTea Green
 Sprite

Coca cola 
Coca cola zero 

 Fanta 
Chaudfontaine Blauw 
Chaudfontaine Rood

0,33l

0,40l

0,40l

0,50l

0,50l

0,50l

0,50l 

0,50l

0,50l

Wifi code: Voncken

Prijzen zijn inclusief en bediening




