EEN STUKJE
GESCHIEDENIS

Omdat Vierlingsbeek aan de
Romeinse heerbaan van
Nijmegen naar Maastricht lag is
de invloed van de Romeinen
voelbaar aanwezig. Op de
dekzandrug tussen
Vierlingsbeek en Maashees zijn
urnen uit de Gallo-Romeinse
tijd gevonden. Ook Romeinse
munten werden er gevonden.
De Langstraat zou een deel van
de vroegere Romeinse heerbaan
zijn.

RESTAURANT

ZAKELIJK

In ons pannenkoekenrestaurant is lekker dineren
voor een betaalbare prijs ons motto. Wij serveren
diverse specialiteiten pannenkoeken en al onze
pannenkoeken worden gebakken op
ambachtelijke wijze. Daarnaast werken we
voornamelijk met regionale producten. Met een
modern interieur en gelegen op een prachtige
locatie onderscheiden wij ons in de culinaire
wereld.

Door de goede bereikbaarheid,
centrale ligging en gratis
parkeren voor de deur is ’t
Genot uitermate geschikt voor
uw zakelijke bijeenkomst zoals
een vergadering, presentatie of
workshop. Wij kunnen de
benodigde apparatuur voor u
verzorgen en er is draadloos
internet aanwezig.

LOCATIE

Vierlingsbeek is een dorp in de gemeente Boxmeer in Noord-Brabant, dichtbij de Peel en gelegen
aan de Maas. Tot het jaar 1998 maakte het dorp deel uit van de gemeente Vierlingsbeek, die
inmiddels is opgegaan in de gemeente Boxmeer.
Tijdens de bevrijding had ook
Vierlingsbeek te maken met de
Slag om Overloon. Er werden
zware vernielingen aangericht
maar eind oktober 1944 werd het
dorp bevrijd. Tijdens de slag om
Overloon op 2 oktober 1944 werd
de Laurentiuskerk geheel
verwoest, waarna een nieuwe
Sint-Laurentiuskerk werd
gebouwd op dezelfde
plaats. De grafsteen van
Nanning de Greve, die
dominee was van 23 maart
1687 tot zijn overlijden op
20 januari 1709, werd toen
overgebracht naar de
hervormde kerk van Vierlingsbeek,
waar ze zich nog steeds bevindt.
Vierlingsbeek is gelegen in het dal
van de Maas, slechts enkele
honderden meters van deze rivier
verwijderd. Ten zuiden van
Vierlingsbeek stroomt de Molenbeek, waarlangs de Beekse Molen
heeft gestaan. Bezienswaardig is
het gebied langs de Maas ten
noorden van het dorp. Dit natuurgebied heet officieel Bergjes maar
is beter bekend als Maasheggen.
Het pand van restaurant ‘t Genot
stamt van vlak voor de oorlog, met
als functie woonhuis. In de afgelopen 70 jaar heeft het pand onder
andere gediend als woonhuis,
juwelier, café, koffie- huis en nu
uiteindelijk restaurant.

TERRAS
Wij beschikken over een ruim terras waar u bij mooi
weer kunt genieten van bijvoorbeeld een lunch,
koffie met gebak en natuurlijk een heerlijke
pannenkoek. Naast ons buiten terras hebben wij
ook een overkapt terras waar u warm wordt
gehouden door de terrasverwarming. Ook bij iets
minder mooi weer bijzonder geschikt voor recepties
en partijen.

’t Genot is gelegen aan de rand
van Vierlingsbeek. Per auto zijn
wij goed te bereiken door de ligging direct naast
de snelweg A73 (afslag 7 Vierlingsbeek). 1200
meter na afslag vierlingsbeek vindt u Restaurant
’t Genot aan u rechterzijde. We beschikken over
voldoende parkeerruimte en ook met het openbaar
vervoer zijn we goed te bereiken. Vanaf treinstation
Vierlingsbeek is het amper 200 meter lopen.

FIETSROUTES

ONTBIJT
Waar kunt u nog genieten van rust, een krantje en
een compleet verzorgt ontbijt? Bij ’t Genot bieden
wij u diverse mogelijkheden om uw dag zonder
stress te laten beginnen.

Kijk voor de openingstijden van ’t Genot
op onze internetsite: www.t-genot.nl

HIGH TEA
U bent jarig, maar heeft geen zin in de rommel
thuis, of gewoon lekker bij kletsen met uw vrienden
en vriendinnen, dan is een High Tea een leuk
alternatief. Verwend worden met diverse warme en
koude lekkernijen. Een leuk middag vullend
programma en geen rommel in huis. Reserveren kan
al vanaf 2 personen.

Feesten,

Met culinaire groet,
RECEPTIES EN

Bart Goossens & Anja Nillesen

Lunch,
“Restaurant,
High Tea en Partijen

KINDERFEESTJES
Onze locatie is uitermate geschikt voor feesten &
partijen. Binnen is ruimte voor 80 personen diner
en op ons terras kunt u een feest of receptie geven
tot 250 personen. Ook voor workshops of een
galerie bent u bij ons aan het juiste adres.
Is u zoon, dochter of kleinkind jarig en wilt u eens
iets anders gaan doen. Dan bieden wij diverse
mogelijkheden voor een leuk kinderfeestje. Bel
gerust voor meer informatie.

ADRES:
Spoorstraat 49
5821 BC Vierlingsbeek
(t) 0478-631669
(i) www.t-genot.nl
(e) info@t-genot.nl

’t Genot heet u welkom voor
allerlei gelegenheden: voor
bijvoorbeeld uw diner, lunch,
receptie, zakelijke bijeenkomst,
high tea, feestavond of koffietafel.
Het restaurant is volledig gerenoveerd
en biedt u een sfeervolle ambiance.

“Centraal in het geheel staat de
gastvrijheid en culinaire verwennerij.”
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U start met een heerlijk
ontbijt op het terras of in
de eetkamer van
‘t Genot in Vierlingsbeek.

Na 30 km fietsen, zien wij
elkaar weer en schuift u
aan tafel voor een
uitgebreide lunch.

Uw dag in de natuur,
eindigt bij ‘t Genot in
natuurdorp Vierlingsbeek.

Vol energie start u met
de strooproute ...

U vervolgt met

Met Pannenkoek ‘t Genot
of één van onze andere
keuzes op de kaart.
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‘t Genot - ambachtelijk Pannenkoekenrestaurant,
heeft voor u een tweetal mooie, natuurrijke
fietsroutes geselecteerd en nodigt u uit een dagje
fietsen en culinair genieten te combineren.
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U begint uw route bij het knooppunt dichtbij uw
locatie en volgt de knoopunten in onderstaande
volgorde.
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FIETSROUTE ’T GENOT
Een 30 km lange fietstocht, leidt u langs de
Maasheggen en het water, over bospaden
en door natuurdorp Vierlingsbeek, waar u
tussen knooppunt 55 en 54 bij ‘t Genot kunt
plaatsnemen.
U volgt de fiets knooppunten:
4 - 38 - 55 - 54 - 44 - 53 - 39 - 37 - 18 - 17
STROOPROUTE
Een 24 km lange en bosrijke fietstocht.
Veelal leidt de route u over fietspaden die
autovrij zijn. U vangt gedeeltes van het
landelijk bekende pieterpad. Een heerlijke
tocht voor natuurspotters, maar ook voor
gezinnen die een kortere route genieten. U
vind ’t Genot tussen knooppunt 54 en 55.
U volgt de fiets knooppunten:
40 - 57 - 46 - 15 - 56 - 50 - 45 - 44 - 54 - 55

“

website ‘t Genot
Kijk voor de openingstijden,
actualiteiten en een blik in de
lunch & menukaart van ’t Genot
op onze internetsite:
www.t-genot.nl

