
40 smulbezoeken  
in Wallonië
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Het Waalse land,   
luilekkerland!

In het gastvrije Wallonië heeft men een voorliefde voor lekker eten en drinken. De brede rijkdom van de streek, 
de kwaliteit en de diversiteit van de producten, maar ook de creativiteit en de vakkennis van de ambachtslui en 
producenten vormen allemaal sterke troeven en zetten aan om Wallonië op een andere manier te bezoeken. Deze 
kaart biedt je een selectie van 40 producenten die je uitnodigen om hun werk en de etappes van hun fabricatie 
te komen ontdekken, meestal gekoppeld aan een proeverij van hun producten. Het is het delen van waarden die 
tegelijk menselijk en smaakgericht zijn.

Ontmoetingen met brouwers

Sinds november 2016 is de Belgische biercultuur opgenomen als  

Immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door Unesco ! 

Bier is alomtegenwoordig in Wallonië. Er zijn er meer dan 500 ver
schillende. Blond, bruin, amberkleurig, goudkleurig, wit, fruitig, stout, 

seizoenbieren… Een mooie diversiteit die aan elke smaak tegemoet-

komt. En nog steeds ontstaan nieuwe brouwerijen of microbrouw-

erijen, tot groot genoegen van de liefhebbers. 

Drie van de trappistenbieren in de wereld met het label ‘Authentic 
Trappist Pro duct (ATP)’ zijn Waals: Orval, Chimay en Rochefort.  

Er werd een GR-pad voor trekkers en fietsers aangelegd dat de  

drie abdijen met elkaar verbindt.

Ontmoetingen met wijnbouwers en distilleerders

De aanleg van  wijngaarden in Wallonië  kent een constante groei. 

Ieder jaar worden domeinen opgericht met een eigen specificiteit. 

Waalse wijn verwerft zich een naam en moet niet onderdoen voor 

de concurrentie uit onze buurlanden. Verschillende wijnen krijgen  

regelmatig internationale prijzen. 

Twee grote benaderingen kenmerken de Waalse productie: de tra   
ditionele wijnstokvariëteiten van het type Chardonnay of Pinot,  

en de hybride wijnstokvariëteiten van het type Bacchus of Régent.  

Mousserende wijnen maken het grootste deel van de productie uit, 

maar ook de rode, witte en rosé wijnen winnen aan belang.

Vanwege het groeiende succes van de sterk alcoholhoudende  

dranken, diversifiëren de distilleerderijen van onze streken hun  

producten: gin, pékèt, brandewijn maar ook, rum, pastis, likeu  
ren en fruitwijnen. En dan is er ook nog de 100 % Belgische  
whisky, onderscheiden en befaamd tot in het buitenland. Al deze 

populaire alcoholhoudende dranken worden geproduceerd volgens 

unieke recepten, op traditionele basis maar ook vernieuwend. 

Ontmoetingen met chocolademakers

De kwaliteit van de Belgische chocolade  wordt wereldwijd erkend 

en gewaardeerd. Je proeft en geniet ervan zoals van een grote wijn. 

De Waalse chocolademakers zijn fier op hun vakkennis. Hun repen, 

tabletten, pralines en andere chocoladelekkernijen worden uitge-

voerd naar alle continenten. Verschillende van deze ambachtelijke  

producenten zijn bereid de wereld af te reizen om een cacao te  

selec teren uit de eerlijke handel (fair trade), om daarna hun  

choco lade rechtstreeks van de cacaoboon te maken. Dat noemt  

men ‘Bean to bar‘. Hoewel ze trouw zijn aan de gekende en  

alom gewaardeerde traditionele recepten,  aarzelen ze niet om  

te experimenteren met  nieuwe lekkere creaties.

Ontmoetingen met andere producenten 

De gastronomische genoegens  uit de Waalse streken beperken zich  

niet tot bieren, wijnen, alcoholische dranken en chocolade. Inte-

gendeel. Laat je ook verleiden door:

•  de kazen zoals die van Herve, op basis van rauwe melk of scha-

penmelk, geproduceerd in authentieke schaapskooien;

•  de siroop van Luik gemaakt van appels en peren uit onze 

boomgaarden;

• de ham en vleeswaren van de Ardennen;

• de originele vlees en de charcuterie van struisvogels;

•  de huisjesslakken (escargots) bereid met sausen of zelfs als 

profiteroles;

• de befaamde en heel lekkere aardbeien van Wépion;

• de mosterd, de specerijen en andere piccalilli;

• de jam, gelei, vruchtenbrij… en tal van andere regionale specialiteiten.

Wij wensen je een “lekker” bezoek aan Wallonië!
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Bieren
1.  Microbrasserie et Microdististillerie  

de la Ferme de Mont-Saint-Jean

2.  Microbrasserie des Hostieux  
Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant 

3. Beerstorium - Brasserie Dubuisson

4. Brasserie à Vapeur

5.  Brasserie Dupont

6. Espace Chimay

7. Brasserie {C}

8. Brasseries de Liège

9. Brasserie de Bellevaux   

10. Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu

11. Brasserie Caracole

12. Brasserie des Fagnes

13. Brasserie d’Achouffe

14. Brasserie Lupulus

15. Brasserie de Rochehaut

16. Abbaye d’Orval 

Wijnen & sterkedranken
17. Domaine Viticole du Chapitre 

18. Domaine du Chant d’Eole

19. Distillerie de Biercée

20. The Owl Distillery

21. Made in Bioul – Château de Bioul

22. Domaine du Chenoy

Chocolade
23. Darcis Chocolatier

24. Didier Smeets Chocolatier

25. Ariqua Denis

26. Cyril Chocolat

27. Chocolatier Defroidmont

28.  Les Chocolats d’Edouard

Openingsdagen en bezoekuren: raadpleeg de website van de producenten of visitwallonia.be/smullen.  
De meeste bezoeken vinden plaats na reservering of op vaste data en uren. Informeer je alvorens je een bezoek plant.  
Misbruik van alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Consumeer en geniet met mate.

Andere producenten
29. Escargotière Saint-Véron

30.  Fromagerie du Vieux Moulin

31.   Siroperie Artisanale d’Aubel

32. Fromagerie du Plateau

33. Montenauer Schinkenräucherei

34.  Moutarderie et Musée  
de la Moutarderie Bister

35. Escargotière de Warnant 

36.  Musée de la Fraise  
et le Jardin des Petits Fruits

37. Bergerie d’Acremont

38. Autrucherie du Doneu

39. Ferme des Sanglochons® 

40.Confiturerie Saint-Amour

Legende

Bezoek aan het bedrijf

Proeverij gekoppeld aan het bezoek 

Te betalen activiteit

Groepsbezoek

Individueel bezoek

Verkoopbalie

Taal van het bezoek

   Bieren

   Wijnen & sterkedranken

   Chocolade

   Andere producenten

40 smulbezoeken    
in Wallonië

http://visitwallonia.be/smullen


Bieren
1.   MICROBRASSERIE-MICRODISTILLERIE  

 FERME DE MONT-SAINT-JEAN

  Deze historische site, het hospitaal van  

de Engelsen geïnstalleerd door de hertog 

van Wellington tijdens de veldslag van  

1815, huisvest vandaag een microbrou -

we rij en een microdistilleerderij. Het 

bezoekersparcours loopt langs de twee 

productiezones en evoqueert tegelijk de 

historiek van de plaats, de verschillende 

etappes van het brouwen en de distil-

leer methodes van de sterkedranken.  

Proe verij van bier en whisky.

  Specialiteiten: Waterloo Triple Blonde, 

Waterloo Double Dark, Gin en Whisky van 

Waterloo

 

               

 

  Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo 

+32 (0) 385 01 03 
www.fermedemontsaintjean.be

2.  MICROBRASSERIE DES HOSTIEUX MOINES 

DE L’ABBAYE DE VILLERS EN BRABANT

  Deze microbrouwerij is ondergebracht 

in de voormalige waszaal van de 

cisterciënzerabdij. Het bezoek gebeurt 

begeleid door een pater meester-brouwer 

in monnikspij. Op het programma staat de 

hele geschiedenis van de monniken van 

Villers, hun brouwerij en de productie van 

biobier. Aarzel niet je bezoek te combineren 

met een ontdekking van de prachtige 

abdijsite en de aangeplante wijnstokken. 

  Specialiteiten: La Lumineuse,  

La Ténébreuse, Dom Placide

 

                 De

 

  Avenue Georges Speeckaert 50  

1495 Villers-la-Ville 

+32 (0) 495 53 77 08  
www.villers.be • www.hostieux.org

3. BEERSTORIUM - BRASSERIE DUBUISSON

  De oudste brouwerij van Wallonië! 
Ontdek het Dubuisson Beerstorium, een 
interactieve museumruimte met een 
combinatie van 3D-animaties, escape 
game en virtuele realiteit. Neem een duik 
in het hart van de geschiedenis van deze 
brouwersfamilie en ontdek de geheimen 
van de bierfabricatie. Bezoek ook de 
brouwerij en proef de biervariëteiten, 

vergezeld van hapjes, in de proeverijruimte. 

  Specialiteiten : Cuvée des Trolls, Bush,  
Fram’ Bush

 

                

 

 Ghyssegnies 15  
 7904 Pipaix (Leuze-en-Hainaut) 
 +32 (0) 69 64 78 68 
 www.beerstorium.dubuisson.com  
 www.dubuisson.com

4. BRASSERIE À VAPEUR

  De laatste stoombrouwerij ter wereld 
die nog in werking is! Zoals in vroegere 
tijden zet een stoommachine van twaalf 
pk de productieapparaten in werking. 
Een tijdloos bezoek in een industrieel erf-
goed. Ontdek de fabricatiegeheimen van 
100% natuurlijk, ambachtelijk bier, van  

de brouwfase tot het bottelen. 

  Specialiteiten: Saison de Pipaix,  
Vapeur en Folie, Vapeur Cochonne

  

               

 

 

 Rue du Maréchal 1  

 7904 Pipaix (Leuze-en-Hainaut) 

 +32 (0) 69 66 20 47 • www.vapeur.com

5.  BRASSERIE DUPONT
  Een familiale brouwerij gespecialiseerd in 

bieren met tweede gisting in de fles.  Een 

deel van de productie wordt gebrouwen  

op de traditionele manier, met een bio label. 

De brouwerij produceert ook een waaier 

kazen die je proeverij zullen vergezellen.

  Specialiteiten: Saison Dupont, Moinette, 
Bons Vœux

  

                

 

  Rue Basse 5 • 7904 Tourpes  
(Leuze-en-Hainaut) • +32 (0) 69 22 56 39  
www.brasseriedupont.com

6. ESPACE CHIMAY
  De trappistenbieren van Chimay worden 

trots gebrouwen volgens de eisen van 

kwaliteit en traditie. De brouwerij zelf kan 

niet bezocht worden, maar de interactieve 

tentoonstelling ‘Chimay Experience’ laat 

je de geschiedenis, de vakkennis en de  

fabricatiegeheimen ontdekken van de 

trappistenbieren en -kazen die zo goed 

samengaan. Proeven is een must!

  Specialiteiten: Trappiste Chimay Brune, 
Trappiste Chimay Rouge, Trappiste 
Chimay Dorée

  

                 De

 

  Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers 

(Chimay) • +32 (0) 60 21 14 33  

www.chimay.com/lespacechimay/

7. BRASSERIE {C} 
  Neem aan de voet van de Montagne de  

Bueren deel aan een smaakervaring in  

een oud begijnhof waar de kuipen geïns-

talleerd zijn. Het bezoek omvat een demons-

tratie van het werk van de brouwer en uitleg 

over de bierproductie, van de gewassen op 

het veld tot het glas. Er worden ook ateliers 

zythologie (bierkennis) en brouwen georga-

niseerd die toegankelijk zijn voor iedereen.

 Specialiteiten: Curtius, Smash {C}, Field {C}

  

                

 

  Impasse des Ursulines 14/24 • 4000 Liège 
+32 (0) 4 266 06 92  
www.brasseriec.com

8. BRASSERIES DE LIÈGE

  De brouwerij is sinds 2021 gevestigd in het 
geklasseerde en volledig gerenoveerde 
gebouw van de Grand Poste van Luik.  
Ze is tegelijk ambachtelijk en selecteert 
zorgvuldig Belgische kwaliteitsproducten, 
en ook ultramodern dankzij hightech 
productiemiddelen. De proeverij in het 
hart van de installaties gebeurt in een  
bar uitgerust met 46 lijnen voor bier van 
het vat. 

  Specialiteiten: Legia Blonde,  
Legia Fruitée, S4isons de Liège

  

                

 

  Quai Sur-Meuse 19 • 4000 Liège 
+32 (0) 4 290 50 30 • www.bdl.beer

9. BRASSERIE DE BELLEVAUX   

  In de Oostkantons, op een steenworp van  
Malmedy, vond deze authentieke familiale  
microbrouwerij onderdak in een geres-
taureerde oude boerderij. Het bezoek, 
begeleid door de brouwer of zijn echtgenote, 
is aangepast voor zowel volwassenen als 
kinderen. Doorloop de installaties, ontdek 
de fabricatiefasen van klassieke bieren 
en proef ze daarna op het terras of bij  
het houtvuur. 

  Specialiteiten: La Blonde de Bellevaux,  
La Brune de Bellevaux, Malmedy Triple

  

                 De

 

 Rue de la Foncenale 1  
 4960 Bellevaux (Malmedy) 
 +32 (0) 80 88 15 40 
 www.brasseriedebellevaux.be
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10. BRASSERIE DE L’ABBAYE DU VAL-DIEU
  De installaties van de brouwerij, gevestigd 

in het oude bakhuis van de Abdij van le  
Val-Dieu, in het Land van Herve, werden in  
2021 gemoderniseerd. Langs het parcours 
krijg je uitleg over de fabricatiefasen van  
de bieren, die nog steeds gebrouwen  
worden volgens de recepten van de  
monniken. In het programma is ook een  
bezoek aan de kloostergang voorzien.

   Specialiteiten: ValDieu Blonde,  
ValDieu Triple, ValDieu Grand Cru

  

                 De

 

  Val-Dieu 225 • 4880 Aubel 
+32 (0) 87 69 28 28 • www.valdieu.com

11.  BRASSERIE CARACOLE
  Deze schilderachtige brouwerij op 10 km van 

Dinant is een echt levend museum van het 
ambachtelijke brouwen. Hier werken ze nog 
op de oude manier en gebruiken ze koperen 
kuipen die verwarmd worden met een hout-
vuur. Ontdek dit unieke brouwproces, de se-
lectie van de grondstoffen, de geschiedenis 
van de site en eindig met een niet te missen 
proeverij van vier verschillende bieren. 

  Specialiteiten: Caracole Ambrée, 
Caracole Saxo, Caracole Nostradamus

  

                

 

  Côte Marie-Thérèse 86  
5500 Falmignoul (Dinant) 
+32 (0) 82 74 40 80  
www.brasseriecaracole.be

12. BRASSERIE DES FAGNES
  Een brouwerij die geschiedenis met mo-

derniteit combineert. Ga van een oude, 
opnieuw samengestelde en werkende 
brou werij naar een moderne en actieve 
infrastructuur. Voor de proeverij gebruikt 
men een systeem waarbij de tapkranen 
van de bar rechtstreeks met leidingen  
bevoorraad wordt door de kuipen! Naast 
de rondleidingen illustreren didactische 
borden de evolutie van het brouwen tijdens 
de laatste 150 jaar.

   Specialiteiten: Fagnes Blonde,  
Fagnes Gold, Fagnes Triple

  

               

 

  Route de Nismes 26 • 5660 Mariembourg 
(Couvin) • +32 (0) 60 31 39 19  
www.brasseriedesfagnes.be

13. BRASSERIE D’ACHOUFFE
  De succesvolle brouwerij, die in 2022 haar 

40e verjaardag viert, bevindt zich aan de 
rand van een Ardens bos in de Feeënvallei. 
Hier wacht je een wonderbare wereld. 
Wees niet verwonderd wanneer je tijdens 
je bezoek hier en daar enkele kabouters 
ontmoet die de identiteit van het merk uit-
maken. De bieren worden uitgevoerd naar 
bijna 50 landen. Een plezierige ervaring 
voor groot en klein.

   Specialiteiten: Chouffe Blonde,  
Chouffe 40, Cherry Chouffe

  

                

 

  Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize) 
+32 (0) 61 23 04 44 
www.chouffe.com

14. BRASSERIE LUPULUS
  Deze familiale brouwerij die overging  

van vader op zoon, is gevestigd in een ty-
pische, oude en prachtig gerestaureerde 
Ardense boerderij. De rondleiding neemt  
je mee in het hart van de ultramoderne  
installaties die perfect geïntegreerd zijn  
in het gebouw, en laat je de brouw- en  
bottelzone zien. De verschillende varië-  

teiten van het bier Lupulus proef je in de  
ge zellige bar en eetruimte. 

   Specialiteiten: Lupulus Triple Blonde, 
Lupulus Brune, Lupulus Organicus

  
                

 

  Courtil 50 • 6671 Bovigny (Gouvy) 
+32 (0) 80 64 38 39 • www.lupulus.be

15. BRASSERIE DE ROCHEHAUT
  Deze familiale microbrouwerij, gelegen in 

een schilderachtig dorp dat neerkijkt op 
de Semois, produceert bieren van hoge 
gisting. Het bezoek, vaak begeleid door 
de jonge gepassioneerde brouwer, neemt 
je mee in het hart van de installaties met  
uitzicht op de productie- en bottelzone.  De 
proeverij vindt plaats in een mooie ruimte 
waar je ook een hapje kunt eten en waar  
er toegang is tot een speelplein.  

   Specialiteiten: La Blonde, L’Ambrée de 
Rochehaut, La Belgian IPA

  

                

 

  Rue du Palis 85 • 6830 Rochehaut 
(Bouillon) • +32 (0) 61 46 10 00 
www.rochehautattractions.be

16. ABBAYE D’ORVAL
  Het trappistenbier van de Abdij van  

Orval krijgt heel wat lof toegezwaaid.  
Het is legendarisch, heeft een unieke 
smaak en is een echte parel van het  
wereldwijde brouwerfgoed. De installa-
ties zijn niet toegankelijk voor het grote 
publiek, maar een interactieve presenta-
tieruimte onthult enkele sleutels van de 
productie van het bier, dat in een naburig 
etablissement kan geproefd worden. 

   Specialiteit: Trappiste Abbaye d’Orval

  

           

 

  Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval 
(Florenville) 
+32 (0) 61 31 10 60 • www.orval.be

Wijnen & sterkedranken

17.      DOMAINE VITICOLE DU CHAPITRE 
  Deze landbouwexploitatie, gelegen in de 

nabijheid van Nijvel, werd omgezet in een 
wijngaard die beheerd wordt door een  
familie, ouders en zoon, en dat sinds  
twee generaties. Het is hier teamwerk  
rond een gemeenschappelijke passie: 
wijn bouw en respect voor het milieu. Er  
zijn verschillende bezoekformules mogelijk 
op het domein en op de productiesite. 

  Specialiteiten: Solaris, Saint Rémi, Brut 
Nature of Extra Brut

  

          

 

  Rue Ferme du Chapitre 9 • 1401 Baulers 
(Nivelles) +32 (0) 497 45 06 00  
www.chapitre.vin

Het GRpad van de Trappisten
abdijen van Wallonië 
Ben je liefhebber van trek of fietstochten 
maar ook een van lekkere producten?

Het pad van de Trappistenabdijen laat je ken-
nismaken met de drie parels van het Belgische 
bier: de trappisten van Chimay, Rochefort en 
Orval.

Het pad werd gerealiseerd door de vereniging 
van Grote-Routepaden. Het is volledig bewe-
gwijzerd, verbindt de drie Trappistenabdijen 
van Wallonië over een afstand van 290 km en 
kan opgedeeld worden in twee trajecten.

De brouwerijen van de drie abdijen kunnen 
niet bezocht worden, maar Orval en Chimay 
hebben een museum en een proeverijruimte.

Meer informatie op  
visitwallonia.be/tar
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https://www.facebook.com/brasseriederochehaut/
http://visitwallonia.be/tar


18. DOMAINE DU CHANT D’EOLE
  In de streek van Bergen, aan de voet van 

een windmolenpark, strekt de wijngaard 
zich uit over 30 ha. Het domein, bekroond 
met verschillende prijzen zoals deze van 
beste mousserende wijn ter wereld in  
2020, kan je bezoeken van de wijngaard 
tot de wijnkelders.  In de zomer nodigt een 
restaurant te midden van de wijngaard  
je uit voor een onvergetelijke ervaring. 
Wees nieuwsgierig en ontdek ook het 
eerste Belgische gamma cosmetica dat 
voortkomt uit wijnstokken.

  Specialiteiten: Brut Blanc de Blancs,  
Brut Rosé, Elixir SaintGeorges

  

                

 

  Grand Route 58  
7040 Quévy-le-Grand (Quévy) 
+32 (0) 65 22 05 00  
www.chantdeole.be

19. DISTILLERIE DE BIERCÉE 
  Dit befaamde etablissement is gevestigd  

in een uniek historisch kader langs de  
Napoleonroute. Men distilleert er op zuiver  
traditionele wijze brandewijn en alcoho-
lische dranken op basis van fruit van eerste 
kwaliteit. Laat je verleiden tot een multi-
zintuiglijke ervaring die voor iedereen toe-
gankelijk is. Videofilm, ontdekking van aro-
ma’s in de geurruimte, productie in volle 
activiteit...

  Specialiteiten: Eau de Villée, Poire 
Williams N°1, P’tit Peket

                   

  Rue de la Roquette 36 • 6532 Ragnies 
+32 (0) 71 59 11 06 
www.distilleriedebiercee.com

20.  THE OWL DISTILLERY
  De eerste 100% Belgische whisky, bek-

roond met prestigieuze internationale  
prijzen, wordt geproduceerd in de provin-
cie Luik. Ontdek het ambachtelijke fabri-
catieproces van de Belgian Single Malt 
Whisky, van de lokale gerstteelt tot het  
bottelen. Laat je leiden door de subtiele  
geuren uit de twee Schotse distilleer-   
 kolven, die inspelen op je zintuigen en 

uitnodigen voor een proeverij. 

  Specialiteiten: Belgian Single Malt 
Whisky, Origin, Identité, Passion

  

          

 

  Hameau de Goreux 7  
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 
+32 (0) 4 223 07 17  
www.belgianwhisky.com

21. MADE IN BIOUL – CHÂTEAU DE BIOUL
  Het Domein van het Château de Bioul is 

in de eerste plaats een familie-erfgoed 
en wijngaarden die zich uitstrekken over 
11 ha. Het interactieve museale parcours 
‘Made in Bioul’ dompelt je onder in de 
geschiedenis van het kasteel en de familie 
Vaxelaire. Het bezoek onthult een echte 
passie voor wijn, van de kuipen tot de 
wijnkelder, en een passage in het park. 
Er worden regelmatig evenementen en 
eetgelegenheid aangeboden.  

  Specialiteiten: Batte de la Reine, Mossiat, 
Brut de Bioul

  

                

 

  Place Vaxelaire 1 • 5537 Bioul (Anhée) 
+32 (0) 71 79 99 43  
www.chateaudebioul.be

22. DOMAINE VITICOLE DU CHENOY
  Het Domein, een echte pionier in de Bel-

gische biologische wijnteelt, viert in 2023 
zijn 20e verjaardag. Ontdek de passie die 
dit familiale team van wijnbouwers inspi-
reert. Deel met hen de waarden van het 
vak van wijnbouwer en het respect voor 
het milieu. Het bezoek brengt je naar het 
hart van de exploitatie, in de wijngaarden 
en in de wijnkelder voor een ontdekking 
van een lokale, originele en authentieke 
productie.

  Specialiteiten: Perle de Wallonie (wit en 
rosé), Terra Nova, Citadelle

  

                

 

 Rue du Chenoy 1b 5080 Emines  
 (La Bruyère) • +32 (0) 81 74 67 42  
 www.domaineduchenoy.com

Chocolade

23. DARCIS CHOCOLATIER
  Scheep in voor een reis door de tijd in het 

museum van de ambassadeur van de Bel-
gische chocolade, Jean-Philippe Darcis. 
Doorloop met behulp van een audiogids 
de geschiedenis van chocolade, van zijn  
oorsprong tot vandaag. Volg de pro duc-
tiefasen van het branden van de cacao-
bonen tot de afwerking tot chocolade.  
Observeer de ambachtslui die aan het 
werk zijn in hun atelier. 

  Specialiteiten: tabletten Bean to bar, 
amandelkoekjes, pralines en patisserie

  

            De

 

  Esplanade de la Grâce 1 • 4800 Verviers 
+32 (0) 87 71 09 84 • www.darcis.com

24. DIDIER SMEETS CHOCOLATIER
  Deze jonge chocolademaker, gevestigd 

in het Land van Herve, is voortdurend op  
zoek naar innovaties, aroma’s en spe-
cerijen om zijn verrassende creaties te 
harmoniseren. Hij deelt zijn liefde voor 
chocolade met de liefhebbers die hem 
bezoeken. Hij reist de wereld af op zoek 
naar de meest geschikte cacaobonen 
maar bevoorraadt zich voor de overige 
ingrediënten bij lokale producenten. 

  Specialiteiten: variëteiten van pralines 
die elk jaar vernieuwd worden, tabletten 
Bean to bar, patisserie

  

              

 

  Rue des Fusillés 1A • 4607 Berneau 
(Dalhem) • +32 (0) 4 379 55 71  
www.didiersmeets.com
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25. ARIQUA DENIS
  Deze jonge ambachtsman, uitgeroepen 

tot beste Waalse chocolademaker in 2020, 
werkt met eerlijke grondstoffen uit de 
ecologisch verantwoorde handel en met 
korte ketens. In zijn atelier nabij Andenne 
kun je zijn leerling worden, samen met hem 
pralines maken en zodoende alle etappes 
van de creatie doorlopen. Een proeverij van 
wijn die samengaat met de chocolades die 
je kunt meenemen, sluit deze creatieve en 
ontspannende ervaring af.

  Specialiteiten: diverse soorten pralines, 
tabletten, lekkernijen

  

              

 

  Rue Brun 8 • 5300 Andenne 
+32 (0) 85 21 58 06 • www.ariqua.be

26. CYRIL CHOCOLAT
  Deze familiale chocoladeproducent, ge-

vestigd vlakbij La Roche-en-Ardenne, viert 
in 2023 zijn 30e verjaardag. Hier maakt 
men al twee generaties lang tabletten en 
pralines met veel passie. Alles wordt ter 
plaatse gerealiseerd, zelfs tot het drukken  
van het inpakpapier. Er zijn twee bezoek-
formules mogelijk. Chocolademuseum, 
videofilm, demonstratie. Het atelier is 
zichtbaar vanuit de winkel. 

  Specialiteiten: tabletten en ‘mignonettes’ 
met gepersonaliseerde verpakking, 
pralines Manon, smeerpasta

  

                 De

 

 Samrée 63  
 6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 
 +32 (0) 84 46 71 20 • www.cyrilchocolat.be

27. CHOCOLATIER DEFROIDMONT
  Philippe Defroidmont nodigt je uit voor 

een ontdekking van chocoladesmaken 
uit de hele wereld. Zijn chocolademuseum 
onthult de passie voor cacao die hij koes-
tert sedert zijn kinderjaren. In deze cho-
coladefabriek met een proeverijsalon is 
het aangenaam vertoeven met een kop 
warme chocolademelk na een wandeling 
door de streek.  Door de vensters kun je het 
team aan het werk zien in het atelier. 

  Specialiteiten: praline gekarameliseerde 
appel, tabletten karamel fleur de sel, 
smeerpasta met hazelnoten

  

                 De

 

  Briscol 19a • 6997 Erezée 
+32 (0) 86 21 84 40 
www.chocolatierdefroidmont.be
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28. LES CHOCOLATS D’EDOUARD
  Edouard Bechoux is tegelijk ervaren am-

bachtelijk producent van chocolade, pa-
tisserie en ijs. Hij maakt zijn producten 
op ambachtelijke wijze met streng gese-
lecteerde grondstoffen van uitstekende 
kwaliteit. Hij biedt bezoeken aan met een 
demonstratie van zijn vakkennis, of nog 
beter: een deelname aan een voor ie-
dereen toegankelijk atelier waarbij je je  
eigen praline creëert!

  Specialiteiten: pralines met streek of 
exotische smaken zoals pralines met 
Orvalbier of saffraan uit de Gaume, 
ganache (toetje met chocolade en room) 
met Chinese zwarte thee…

  

                

 

  Place Albert Ier 36 • 6820 Florenville 
+32 (0) 61 50 29 72 
www.leschocolatsdedouard.com

Andere producenten
29. ESCARGOTIÈRE SAINT-VÉRON
  De huisjesslak van A tot Z. Deze authen-

tieke boerderij-slakkenkwekerij bezoek je 
in het gezelschap van een gepassioneerde 
producent. Hij biedt activiteiten aan om 
de escargotteelt goed te begrijpen, in-
clusief de reproductie, het leggen van de  
eieren en het oogsten voor de bereiding  
van smakelijke gerechten. Die kan je ter 
plaatse proeven in de restaurantruimte  
of meenemen naar huis. 

  Specialiteiten: escargots au court
bouillon of à la bourguignonne, quiches, 
flappen, brochettes

  

              

 

  Rue Saint Véron 26c  
1440 Braine-le-Château 
+32 (0) 470 50 66 59  
www.escargotieresaintveron.com 

30.    FROMAGERIE DU VIEUX MOULIN
  De laatste kaasmakerij die nog Herve-

kaas met rauwe melk produceert, de 
enige Belgische kaas met A.O.P-label  
(beschermde oorsprongsbenaming).
Madeleine Hanssen, trots op haar am-
bachtelijke fabricatie volgens familiale 
traditie, opent voor jou de deuren van haar 
museum met oude werktuigen, ingericht 
boven de rijpingskooien. Zij nodigt je 
nadien uit voor een didactisch bezoek  
 aan haar atelier. 

  Specialiteiten: Le Herve du Vieux Moulin,  
Le Crémeux, Le Fleuri du Bocage

  

                

 

  Sur la Commune 14 • 4651 Battice (Herve) 
+32 (0) 87 67 42 86  
www.fromagerieduvieuxmoulin.be

31.   SIROPERIE ARTISANALE D’AUBEL
  Twaalf generaties hebben elkaar opge volgd  

om de traditie voort te zetten van de  
siroop van Aubel, dat zwarte goud dat de 
specialiteit werd van het land van Herve!  
Tijdens het bezoek aan de installaties ont-

dek je hoe de familie Nyssen nog steeds 
haar siroop bereidt volgens een voorouder-
lijk recept, in een koperen kuip boven een 
stevig vuur en zonder toevoeging van suiker.  
Met de jaren werd het productengamma 
uitgebreid. Gratis bezoek. 

  Specialiteiten: siroop van Aubel, 
appelsap, ambachtelijke jam

  

              

 

  Rue Saint-Antoine 16 • 4880 Aubel 
+32 (0) 87 68 64 38 • www.sirop.be

32. FROMAGERIE DU PLATEAU
  De welbekende kaas van Herve is niet het 

enige product uit deze mooie streek. De 
Fromagerie du Plateau fabriceert een an-
dere uitzonderlijke kaas met rauwe melk 
en een rijping van 6 maanden. Neem deel 
aan een meeslepend bezoek waarbij de 
geschiedenis van het bedrijf en de produc-
tiefasen van de kaas worden toegelicht. De 
gids vergezelt je onder meer in de fabrica-
tiegang en de kelders waar de kaas rijpt.  

  Specialiteiten: Meule du Plateau, 
Fondance

  

              

 

  Rue de Charneux 32 • 4650 Herve 
+32 (0) 87 48 06 49  
www.meuleduplateau.be
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33. MONTENAUER SCHINKENRÄUCHEREI 
  Een traditioneel etablissement waar de 

echte Ardense ham, met gegarandeerde 
herkomst, wordt bewerkt. Ontdek alle 
etappes van de productie van de ham, 
waaronder het inzouten volgens een oude 
methode, met een vuur van beukenhout  
en jeneverbessen. Op weekdagen kun je 
door de vensters de productiearbeiders 
aan het werk zien. Didactische borden  
en video. Gratis bezoek.   

  Specialiteiten: Ardense beenham,  
cœur de jambon cuit de Montenau,  
noix d’Ardenne

  

              De

 

  Am Bahnhof 19 • 4770 Montenau (Amel) 
+32 (0) 80 34 95 86  
www.montenauer.com

34.  MOUTARDERIE  
ET MUSÉE DE LA MOUTARDERIE BISTER

  De onderneming Bister, een echt instituut, 
produceert bijna een eeuw lang mos-
terd, piccalilli, augurken en uitjes. De bo-
kaal in de vorm van een handgranaat is 
goed gekend bij de Belgen en ook over de 
grenzen. Je kunt er het museum bezoeken 
dat de geschiedenis van de familiale on-
derneming belicht en/of deelnemen aan 
een rondleiding in het fabricatieatelier van 
deze befaamde producten.

  Specialiteiten: Mosterd L’Impériale, 
Piccalilli, augurken en uitjes L’Etoile  
by Bister

  

               

 

  Rue du Parc industriel 10  
5590 Achêne (Ciney) 
+32 (0) 496 43 77 38 • www.bister.com

35.  ESCARGOTIÈRE DE WARNANT 
  De ontdekking van een slakkenkwekerij is  

een eerder originele activiteit. Het bezoek, 
tegelijk didactisch en humoristisch, laat 
je alle facetten zien van het werk van de 
slakkenkweker. Van de paring tot het leg-
gen en het uitkomen van de eitjes tot het 
vetmesten, alle fases komen aan bod. Met 
het sympathieke diertje worden smake-
lijke gerechten bereid volgens familiale  
recepten en die kun je ook meenemen. 

  Specialiteiten : escargots gros gris à la 
bourguignonne, terrine d’escargots  
à la bière Caracole, profiteroles

  

                

 

  Rue de la Gare 1 • 5537 Warnant (Anhée) 
+32 (0) 82 61 23 52 • www.escargotiere.be

36.  MUSÉE DE LA FRAISE  
ET LE JARDIN DES PETITS FRUITS

  Het museum, gelegen langs de oevers van 
de Maas, is gewijd aan de heerlijke aardbei 
en kan vrij bezocht worden of met een gids. 
Waarom wordt Wépion ook de hoofdstad 
van de Belgische aardbei genoemd? Het 
antwoord wordt onthuld tijdens het bezoek 
dat een licht werpt op de geschiedenis, de 
teelt, de kunst en de folklore die verbonden 
zijn met dit fruit. Eindig je bezoek met een 
didactische wandeling in de tuin met een 
hele rist kleine fruitsoorten uit de streek. 

  Specialiteiten: verschillende variëteiten 
aardbeien in het seizoen, sap van 
aardbeien en likeur, The Blackbird’s gin

  

                

 

  Chaussée de Dinant 1037 • 5100 Wépion 
+32 (0) 81 46 20 07 
www.museedelafraise.com

37. BERGERIE D’ACREMONT
  Barbara en Peter openen voor jou de deu-

ren van hun schaapskooi die meer dan 
250 dieren telt.  Hier worden verschillende 
soorten kazen geproduceerd. Met harde 
of zachte korst, en ook schimmelkaas. Het 
bezoek toont de verschillende etappes van 
de fabricatie, van stremming tot vorm-
gieten en rijping.  Aarzel niet om hier aan 
tafel te gaan voor een schotel met kaas en 
charcuterie, of in het seizoen te genieten 
van een huisgemaakt ijsje op het terras 
met uitzicht op de weiden en de dieren. 

  Specialiteiten: Gouda van schapenmelk, 
Agnelet, Bleu du Scailleton affiné à la 
Morépire, ardoisière de Bertrix

  

                

 

  Rue de Bernifa 17 • 6880 Acremont 
(Bertrix) 
+32 (0) 61 53 54 35  
www.bergerieacremont.be

38. AUTRUCHERIE DU DONEU
  Heb je er al aan gedacht een struisvogel-

kwekerij te bezoeken? Jacques, de produ-
cent, neemt je mee voor een ontmoeting 
met deze rare vogels die op autonome ma-
nier gekweekt worden, van de reproduc-
tie tot het slachten. In het atelier worden 
verschillende gerechten bereid. Om dit 
originele en ongewone bezoek af te sluiten 
wordt aan iedere bezoeker een pannen-
koek aangeboden, bereid op basis van 
struisvogeleieren. 

  Specialiteiten: filet pur van struisvogel, 
boerenpaté van struisvogel, worst met 
100 % struisvogelvlees

  

               

 

  Rue du Doneu 5 • 5580 Navaugle 
(Rochefort) +32 (0) 495 60 96 39  
www.autrucheriedudoneu.be

39. LA FERME DES SANGLOCHONS®
  Een sanglochon® is een kruising tussen 

een everzwijn (sanglier) en een varken  
(cochon). Ontdek dit atelier waar charcu-
terie wordt geproduceerd en dat geves-
tigd is in een authentieke Ardense boer-
derij, waar je ook een museum en een 
restaurant aantreft. In het levende ham-
museum kun je de verschillende etappes 
zien: het pekelen, het roken en het drogen 
op de oude manier. De producten op ba-
sis van sanglochons® kunnen ter plaatse  
geproefd worden of kun je meenemen. 
Gratis bezoek. 

  Specialiteiten: Ardense gerookte ham, 
Sanglochonnet, gedroogde worsten 

  

             

 

  Chaussée de Namur 42  
6840 Verlaine (Neufchâteau) 
+32 (0) 61 22 22 33  
www.sanglochons.be

40. CONFITURERIE SAINT-AMOUR
  Deze ambachtelijke jamproducent is 

actief van vader op zoon. Ze maken er 
heerlijke jam maar ook gelei, azijn en  
zelfs verzorgingsproducten die gearo-
matiseerd zijn met natuurlijke ingredi-
ënten die in de streek geoogst zijn. Je kunt 
de arbeiders aan het werk zien tijdens de 
productie, doorgaans in de voormiddag. 
Een video over de fabricatie van jam  
wordt doorlopend vertoond. Gratis bezoek.  

  Specialiteiten: jam, gelei, azijn, 
verzorgingsproducten

  

              

 

  Rue Saint-Amour 13 • 6940 Durbuy 
+32 (0) 86 21 12 76  
www.confitureriesaintamour.be
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Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw  Ondernemingsnummer 0888.366.085.

Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel). Verantwoordelijke uitgever: Etienne 
Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: Dienst producten, F. Mazy in samenwerking met APAQ-W • Foto’s:Les Chocolats d’Edouard © WBT - David Samyn, 
Dégustation de Gin © Ferme de Mont-Saint-Jean • Concept en prepress: Lielens • Opgemaakt in september 2022 • Alle gegevens op deze kaart werden nauwgezet 
verzameld maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze kaart is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld. Alle 
onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten de aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw. Overdadig gebruik van alcohol is nadelig 
voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.
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Zin om je ontdekking van 
lekkernijen te verlengen aan tafel?
Proef en geniet van gerechten op basis van 
Waalse streekproducten in verschillende 
res  taurantketens. Etablissementen met het  
label ‘Table de terroir’ van het Waals Agent-
schap voor Kwaliteitslandbouw of ‘Bistrot  
de terroir®’, restaurants op boerderijen,  
maar ook deze van de sterrenchefs die  
verenigd zijn in het collectief ‘Génération W’, 
maken er een erezaak van om samen te wer-
ken met lokale producenten en landbouwers. 

Ontdek meer informatie en de lijst van de  
etablissementen met label op: 
• www.jecuisinelocal.be/tabledeterroir
• www.bistrotdeterroir.be
• www.accueilchampetre.be
• www.generationw.be

Volg ons op
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Nog meer streekproducten om van 
te genieten!
Wallonië biedt een brede waaier specialiteiten 
die uitnodigen om geproefd te worden. Een 
uitgebreid gamma melkproducten (Wallonië 
telt meer dan 500 soorten kaas), zoete taarten 
zoals de rijsttaart van Verviers of hartige 
zoals de tarte al djote van Nijvel, specialiteiten 
zoals de pâté gaumais, de amandelkoekjes, 
de Luikse wafels met parelsuiker, vis zoals 
gerookte forel of de fameuze escavèche van 
Chimay, producten van eend, specerijen zoals 
saffraan, koffie, aardappelen… er zijn een 
massa producten waar je kunt van genieten  
in Wallonië.

Ontdek nog meer bezoeken aan producenten  
op visitwallonia.be/smullen en verneem meer 
over de verschillende types streekproducten 
op de website van het APAQ-W, het Agence 
Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture  
de Qualité, www.apaqw.be.

 wallonie.ardennen

 Echte Ardennen en veel meer  (België)

 Ardennen België Toerisme  (Nederland)

#VisitWallonia

http://www.accueilchampetre.be
http://www.generationw.be
http://visitwallonia.be/smullen
FRM
Barré




