
40 smulbezoeken 
in Wallonië
Download de kaart

https://visitwallonia.be/nl


©
 W

B
T

 -
 D

e
n

is
 E

rr
o

ya
u

x
©

 W
B

T
 -

 D
e

n
is

 E
rr

o
ya

u
x

©
 W

B
T

 -
 D

a
vi

d
 S

a
m

yn

In Wallonië zeggen ze “C’est bon, c’est wallon”, en terecht. Wallonië onderscheidt zich door de diversiteit, de 
kwaliteit, maar ook door de kenmerkende eigenschappen en de verwerking van zijn producten. Deze kaart biedt 
je een selectie van 40 fabrikanten en ambachtelijke producenten die fier zijn op hun streek, hun vakkennis, hun 
generositeit en hun identiteit. Doorgaans bieden zij bezoeken aan op vaste dagen en uren.

Ontmoetingen met brouwers

Sinds november 2016 is de Belgische biercultuur door Unesco op
genomen als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid! 

Bier is alomtegenwoordig in Wallonië. Je kan er meer dan 500 ver
schillende soorten ontdekken.

Blond, bruin, amberkleurig, wit, fruitig, stout, seizoenbieren… Hier  
bestaat echt voor elk wat wils! Tal van regionale specialiteiten worden  
bereid met deze heerlijke dranken en ook tijdens gezellige samen-
komsten of feesten zijn bieren niet weg te denken. Wist je dat er op de 
twaalf trappistenabdijen die de wereld telt, er drie Waals zijn? De na-
men klinken je allicht bekend in de oren: Orval, Chimay en Rochefort. 

Voor wandelaars werd een GR-pad voor hun ontdekking in het leven 
geroepen.

Ontmoetingen met wijnbouwers en likeurstokers

De geschiedenis van de Waalse wijnbouw begon in de middeleeu-
wen. Tijdens de renaissance gaf men er de brui aan maar sinds de 
jaren 1960 is wijnbouw aan een herleving toe. Sinds het begin van de  
21e eeuw en vooral de laatste tien jaar is het enthousiasme voor de 
wijnproductie sterk toegenomen. 

Het Waalse Gewest kent twee productiebenaderingen: met de traditi
onele druivenvariëteiten (Pinot noir, Chardonnay, Pinot gris…) en met 
hybride variëteiten (Bacchus, Régent…). 

Er bestaan 3 ‘beschermde oorsprongsbenamingen’ (BOB/AOP) en  
1 ‘beschermde geografische aanduiding’ (BGA/IGP):

•  ‘Côtes de Sambre et Meuse’;

• ‘Vin de pays des Jardins de Wallonie’;

• ‘ Crémant de Wallonie’ en ‘Vin mousseux de qualité’.

Wallonië telt ook verschillende stokerijen. Zij produceren populaire al-
coholische dranken zoals brandewijn (eau-de-vie), likeuren, gin, péket 
en fruitwijnen die geproduceerd worden volgens unieke of traditione-
le recepten. En dan is er ook nog de 100% Belgische whisky met een  
reputatie die ver buiten de landsgrenzen reikt! 

Ontmoetingen met chocolademakers

België is wereldwijd bekend voor zijn chocolade. Je proeft ervan zoals 
je ook een wijn evalueert. Dat de Belgische chocolade zozeer in de 

smaak valt, is vooral te danken aan de Waalse chocolademakers. 
Hun pralines, snoepdoosjes, repen, chocoladepasta en ook hun 
amandelkoekjes worden naar alle continenten uitgevoerd. Veel 
producenten krijgen regelmatig internationale prijzen. De Belgische 
chocolade ‘Made in Wallonia’, op een traditionele maar ook vaak 
innovatieve manier bereid,  blijft een lekkernij die door iedereen op 
prijs wordt gesteld. De ambachtelijke chocolademakers zullen je 
vertellen over hun passie, de selectie van de cacao en de fabricatie 
vertrekkend van de cacaoboon of de ‘bean to bar’.

Ontmoetingen met andere producenten 

Langs de bochtige Waalse wegen is ‘lekker smullen’ nooit ver weg. En 
dat beperkt zich niet tot bier, wijn of chocolade. Nog heel wat meer 
kwaliteitsproducten worden bereid volgens aloude tradities, maar 
ook vaak met een vernieuwende en unieke toets.

•  De Luikse stroop, bereid met appels en peren  
uit de talloze boomgaarden van het Land van Herve;

•  De Ardense ham, de ingezouten vleeswaren en  
het wild uit de Ardense bossen;

• De fijne vleeswaren van varkens en struisvogels;

•  De escargots, de huisjesslakken die ook  
het symbool zijn van de stad Namen;

•  De Hervekaas van rauwe melk, de enige Belgische erkende BOB 
(beschermde oorsprongsbenaming);

•  De schapenkaas bereid in authentieke schapenboerderijen;

• De heerlijke aardbeien van Wépion;

• De mosterd, specerijen en andere piccalilly;

• De jam, gelei, fruitpasta’s…

Er rest je enkel je smulroute voor te bereiden voor een ontdekking van 
al deze uitzonderlijke producten die de faam van Wallonië hebben ge-
vestigd. Vergeet echter niet dat misbruik van alcohol de gezondheid 
schaadt. Dus drink met mate en geniet.

Wij wensen je een “lekker” bezoek  
aan Wallonië!

Het Waalse land,  
luilekkerland!
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Bieren
1. Brasserie Dubuisson

2. Brasserie à vapeur

3. Brasserie Dupont

4. Brasserie Saint-Feuillien

5.  Micro-brasserie des Hostieux  
Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant

6. Brasserie du Bocq

7. Brasserie Caracole

8. Brasserie des Fagnes

9. Brasserie {C}   

10. Brasserie de Bellevaux

11. Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu

12. Brasserie d’Achouffe

13. Brasserie Lupulus

14. Brasserie de Rochehaut

15. Espace Chimay

16. Abbaye d’Orval 

Wijnen en  
alcoholische dranken
17. Distillerie de Biercée 

18. Villers-la-Vigne

19. Les Apéros de Philomène

20. Made in Bioul – Château de Bioul

21. Domaine Viticole du Chenoy

22. The Owl Distillery

Chocolade
23. Chocolaterie Vanlieff’s

24. Darcis Chocolatier

25. Didier Smeets Chocolatier

26. Cyril Chocolat

27. Chocolatier Defroidmont

28.  Les Chocolats d’Edouard

Andere producenten
29. Escargotière Saint-Véron

30.  Moutarderie et Musée  
de la Moutarderie Bister

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

32. Escargotière de Warnant

33. Fromagerie du Vieux Moulin

34. Siroperie Artisanale d’Aubel

35. Montenauer Schinkenräucherei 

36. Spa Monopole – L’Eaudyssée de Spa

37. Bergerie d’Acremont

38. Autrucherie du Doneu

39. Ferme des Sanglochons 

40. Confiturerie Saint-Amour

40 smulbezoeken 
in Wallonië

Legende

Openingsdagen en uren: raadpleeg de website van de producenten of visitwallonia.be/smulbezoeken. 

Misbruik van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Drink met mate en geniet.

Bezoek aan de installaties

Proeverij verbonden aan het bezoek

Te betalen activiteit

Bezoeken in groep

Individueel bezoek

Verkooppunt

Taal van het bezoek

   Bieren

    Wijnen en  
alcoholische dranken

   Chocolade

   Andere producenten



Bieren
1.   Brasserie Dubuisson  Beerstorium

De oudste ‘brasserie’ of brouwerij van 
Wallonië is 250 jaar oud! Ontdek de gloed-
nieuwe en interactieve museumruimte 
die 3D-animaties en virtuele realiteit 
combineert: het Dubuisson Beerstorium. 
Neem een duik in de geschiedenis van 
de brouwerij en het universum van haar 
bieren. Uniek: een escape game waarbij 
je probeert het enigma van de beroemde 
Trollen op te lossen. Kan gecombineerd 
worden met een traditioneel bezoek aan 
de brouwerij.

Specialiteiten: Cuvée des Trolls, Bush, 
Surfine saison

 

          

 

  Chaussée de Mons 28 

7904 Pipaix (Leuze-en-Hainaut) 

+32 (0) 69 67 22 22 • www.dubuisson.com

2. Brasserie à vapeur

  De laatste stoombrouwerij ter wereld! Zoals 
in vroegere tijden drijft een stoommachine 
van 12 PK de productieapparaten aan. In 
dit oude en authentieke atelier ontdek 
je de geheimen van de fabricatie van 
ambachtelijke en 100% natuurlijke bieren, 
van het brouwen 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

3. Brasserie Dupont

  Een familiebrouwerij gespecialiseerd in de 
productie van bieren met tweede gisting 
in de fles. Een deel van de productie wordt 
gebrouwen op de traditionele manier met 
biolabel. Tijdens je bezoek observeer je alle 
precieze handelingen van de brouwer. Ter 
plaatse worden ook kazen geproduceerd. 
Zij maken vanzelfsprekend deel uit van de 
proeverij.

Specialiteiten: Saison Dupont,  
Moinette, Avec les bons vœux  
de la Brasserie Dupont

 

          

 

  Rue Basse 5 

7904 Tourpes (Leuze-en-Hainaut) 

+32 (0) 69 22 56 39 

www.brasseriedupont.com

4. Brasserie SaintFeuillien

  Sinds 1873 hebben 5 generaties van 
dezelfde familie elkaar opgevolgd en deze 
authentieke brouwerij verder ontwikkeld. 
Het oude deel en de nieuwe ultramoderne 
installaties zorgen voor een reis door de 
tijd. Liefhebbers kunnen hun proeverij 
aanvullen met een gerijpte kaas van 
kaasmeester Jacquy Cange.

Specialiteiten: Abbaye StFeuillien,  
Saison, Grisette

  

          

 

  Rue d’Houdeng 20 • 7070 Le Rœulx 

+32 (0) 64 31 18 18 • www.stfeuillien.com

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

  Deze microbrouwerij is gevestigd op de 
site van de oude cisterciënzerabdij en 
produceert 5 biobieren. Tijdens je bezoek 
zal een meesterbrouwer in monnikspij 
je de fabricatietechnieken uitleggen en 
vertellen over de monniken van Villers, 
de geschiedenis van de brouwerij en de 
nieuwe activiteit op deze uitzonderlijke 
plaats.

Specialiteiten: Lumineuse, Ténébreuse, 
Dom Placide

  

           De

 

  Avenue Georges Speeckaert 50 

1495 Villers-la-Ville 

+32 (0) 495 24 26 12 • www.villers.be

6. Brasserie du Bocq
  Deze brouwerij in een toeristisch dorpje in 

de vallei van de Bocq, is actief sinds 1858. 
Zij is trouw gebleven aan de traditionele 
procedés voor het brouwen van bier van 
hoge gisting met tweede gisting in de fles. 
Ontdek de fabricatie, kwaliteit en vakken-
nis, samen met een professionele gids.

Specialiteiten: Blanche de Namur,  
Blanche de Namur rosée, Gauloise

  

          

 

  Rue de la Brasserie 4 • 5530 Purnode (Yvoir) 

+32 (0) 82 61 07 80 • www.bocq.be

7. Brasserie Caracole
  Deze schilderachtige brouwerij is een 

echt levend museum van het ambachte-
lijk brouwen. Ze werken er nog op de oude 
manier en brouwen in koperen ketels, ver-
warmd met een houtvuur. Tijdens je bezoek 

verneem je meer over de geschiedenis van 
de brouwerij, de gebruikte grondstoffen en 
het unieke fabricatieproces.

Specialiteiten: Saxo, Caracole,  
Nostradamus

  

         

 

  Côte Marie-Thérèse 86 

5500 Falmignoul (Dinant) 

+32 (0) 82 74 40 80  

www.brasseriecaracole.be

8. Brasserie des Fagnes

  Tijdens je vrij bezoek ontdek je een oude 
gereconstrueerde brouwerij die nog 
steeds functioneert en een moderne 
brouwerij die je toelaat bieren te proeven 
die rechtstreeks uit de kuipen komen. 
Naast de rondleidingen vind je hier 
didactische borden die de evolutie van de 
brouwtechnieken tijdens de laatste 150 
jaar belichten. Gratis bezoek, behalve voor 
de proeverij.

Specialiteiten: Fagnes, Gold, Triple

  

          

 

  Route de Nismes 26  

5660 Mariembourg (Couvin) 

+32 (0) 60 31 39 19 • www.fagnes.com

9. Brasserie {C}   

  In het hart van de Vurige Stede, aan de 
voet van de Montagne de Bueren, nodigt 
Brasserie C je uit voor een smakenwandeling 
door het prachtige Begijnhof waar de 
kuipen geïnstalleerd zijn. Tijdens je bezoek 
krijg je een demonstratie van het werk van 
de brouwer en uitleg over de bierproductie, 
van de graanakker tot het glas.

Specialiteiten: la Curtius, la Black {C} en 
Smash {C}

  

          

 

  Impasse des Ursulines 14/24 • 4000 Liège 

+32 (0) 4 266 06 92 • www.brasseriec.com
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10. Brasserie de Bellevaux
  Deze authentieke microbrouwerij is geves-

tigd in een oude Ardense boerderij in de 
Oostkantons, op een steenworp van Malm-
edy. Dankzij een rondleiding met een lid 
van de brouwersfamilie verneem je meer 
over de geschiedenis van de brouwerij  
en kom je (bijna) alle geheimen te weten 
van het brouwen van de ambachtelijke 
bieren van het huis. Een proeverijlokaal 
biedt streekproducten.

Specialiteiten: Blonde de Bellevaux,  
Brune de Bellevaux, Malmédy Triple

  

           De

 

  Rue de la Foncenale 1  
4960 Bellevaux (Malmedy) 
+32 (0) 80 88 15 40  
www.brasseriedebellevaux.be

11.  Brasserie de l’Abbaye du ValDieu
  Deze brouwerij is gevestigd in het hart van 

de opmerkelijke en vredige site van de Abdij 
van Val-Dieu, in het Land van Herve. Tijdens 
je bezoek verneem je meer over de bieren die 
nog altijd gebrouwen worden volgens recep-
ten van de vroegere monniken. Tip: reserveer 
een gecombineerd bezoek aan de abdij en 
de brouwerij. 

Specialiteiten: ValDieu Blonde,  
ValDieu Triple, ValDieu Grand Cru

  

        

 

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

12. Brasserie d’Achouffe
  De brouwerij bevindt zich aan de rand van 

een Ardens bos, in de vallei van de Feeën. 
Ze produceert er een deel van de specia-
le bieren die uitgevoerd worden naar 47  
landen. Tijdens het interessante bezoek 
aan deze brouwerij zal je waarschijnlijk er-
gens de kabouter zien die de Chouffe zo 
vertrouwd en populair heeft gemaakt.

Specialiteiten: Chouffe, Chouffe Soleil, 
Chouffe Cherry

  

          

 

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

13. Brasserie Lupulus
  Deze brouwerij met ultramoderne installa-

ties is ondergebracht in een oude en typi-
sche Ardense boerderij die prachtig werd 
gerestaureerd. De rondleiding voert je 
naar het hart van de installaties, met uit-
zicht op het brouwlokaal en de bottelzone. 
Gezellige bar en plek om een hapje te eten.

Specialiteiten: Lupulus Triple Blonde 
d’Ardenne, Lupulus Organicus, Lupulus 
Hopera

  

          

 

  Courtil 50 • 6671 Bovigny (Gouvy) 

+32 (0) 80 64 38 39 • www.lupulus.be

14. Brasserie de Rochehaut
  Deze gloednieuwe familiale microbrouwe-

rij, gelegen in een schilderachtig dorp dat 
neerkijkt op de Semois, kan gratis bezocht 
worden. De productie en de bottelarij zijn 
te zien vanuit de grote restaurant- en 
proeverijruimte. Gratis bezoek, behalve 
proeverij.

Specialiteiten: Blonde, Brune en Triple  
de Rochehaut

  

          

 

  Rue du Palis 85 
6830 Rochehaut (Bouillon) 
+32 (0) 61 46 10 00 •  brasseriederochehaut

15. Espace Chimay
  De trappistenbieren van Chimay, dat is  

150 jaar traditie en authenticiteit. De brou-
werij zelf kan niet bezocht worden, maar 
bezoekers kunnen terecht in de ‘Chimay 
Experience’, een permanente en interac-
tieve tentoonstelling rond de geschiedenis, 
de vakkennis en de fabricatiegeheimen 
van de trappistenbieren en -kazen van 
Chimay.

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/

16. Abbaye d’Orval
  Het trappistenbier van de Abdij van Orval 

is een parel van het smakenerfgoed van 
Wallonië. De productieruimtes zijn niet 
toegankelijk voor het grote publiek, maar 
er is een interactieve expositieruimte  
die een licht werpt op de knowhow en de 
productiegeheimen van een van de be-
roemdste trappisten ter wereld.

Specialiteiten: Trappiste Abbaye d’Orval

  

          

 

  Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval (Florenville) 

+32 (0) 61 31 10 60 • www.orval.be
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Het GRpad van de Trappisten 
abdijen van Wallonië 
Ga je graag op stap?
Heb je er al aan gedacht het Pad van de 
Trappistenabdijen te volgen? Het voert je 
langs de 3 parels van het Belgische bier, de 
Trappisten van Chimay, Rochefort en Orval. 

Dit GR-pad werd gerealiseerd door de ver-
eniging van Grote-Routepaden. Het is volle-
dig bewegwijzerd, verbindt de drie trappis-
tenabdijen van Wallonië over een afstand 
van 290 km en kan opgedeeld worden in 
twee trajecten. Ook al kunnen de brouwerij-
en zelf van de 3 abdijen niet bezocht wor-
den, Orval en Chimay hebben een museum-
ruimte en een lokaal voor proeverijen.

Meer informatie? Download de topogids 
2.0 die een volledige beschrijving bevat 
van de tocht in de twee richtingen van de 
route (kaarten, praktische inlichtingen en 
toeristische informatie over de doorkruiste 
streken). De topogids is beschikbaar in het 
FR en het NL en is te koop op de website 
www.grsentiers.org. De twee trajecten zijn 
ook gratis beschikbaar in GPX-formaat.

https://www.facebook.com/brasseriederochehaut/


Wijnen en alcoholische 
dranken

17. Distillerie de Biercée (stokerij)
Dit etablissement, gevestigd in een gebouw 
vol geschiedenis langs de Napoleon-
route, distilleert op traditionele wijze  
kwaliteitsvolle brandewijn en likeuren 
op basis van vers onbehandeld fruit. De 
stokerij kan integraal bezocht worden. Een 
film, een geurenruimte voor de ontdekking 
van de aroma’s en de productieruimte met 
uitleg over het fabricatieproces, vormen 
het programma van je bezoek.

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

18. VillerslaVigne
  Het broederschap ‘Confrérie du Vignoble 

de l’Abbaye de Villers-en-Brabant’ heeft 
zijn wijnstokken geplant in de idyllische 
omgeving van de ruïnes van de oude 
cisterciënzerabdij. De vlakte en de vier 
terrassen bieden een uniek perspectief 
aan de bezoeker. Tijdens de rondleiding 
verneem je meer over het aanplanten, 
de keuze van de druivenvariëteiten, de 
vinificatie van de wijnen in de kelders.

Specialiteiten: VillerslaVigne wit,  
VillerslaVigne rood, Mistelle de  
VillerslaVigne

  

           De

 

  Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville  

+32 (0) 71 88 09 80 

www.villerslavigne.be

19.  Les Apéros de Philomène  
(likeurfabriek)
Deze ambachtelijke likeurfabriek vond  
onderdak in een prachtige schuur uit het 
begin van de 18e eeuw. Al meer dan 20 

jaar biedt ze een gamma aperitieven op  
basis van planten, fruitwijnen en een  
grote verscheidenheid van pékets. Alles 
wordt handmatig en op natuurlijke wijze 
geproduceerd. Ter plaatse vind je ook  
geleien en siropen. 

Specialiteiten: 28 soorten péket,  
Gin App’, le 200ième, aperitief gemaakt  
voor de 200e verjaardag van de Slag  
bij Waterloo

  

        

 

  Chaussée de Bruxelles 60 • 1472 Genappe 

+32 (0) 67 83 06 37 

www.lesaperosdephilomene.be

20. Made in Bioul – Château de Bioul
  Het domein van het Château de Bioul 

heeft een wijngaard van 11 hectare. Verken 
het nieuwe interactieve parcours ‘Made in 
Bioul’ en neem een duik in de wereld van 
het kasteel van de familie Vaxelaire en de 
wijnen van Bioul. Het is een kennismaking 
met een bio-exploitatie geleid door twee 
enthousiaste wijnbouwers. Tijdens het 
weekend en enkel op reservering kan je 
een gastronomische seizoentafel boeken 
in de kelders.

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

  

          

 

  Place Vaxelaire 1 • 5537 Bioul (Anhée) 

+32 (0) 71 79 99 43 

www.chateaudebioul.com

21. Domaine Viticole du Chenoy
  Deze wijngaard in Namen, aangelegd 

in 2003, is een pionier van de Belgische 
wijnbouw. Kom en deel de passie van deze 
wijnbouwerfamilie. Het bezoek brengt je in 
het hart van de exploitatie, in de wijngaard 
en bij de kuipen waar je uitleg krijgt over de 
vinificatie en het werk van de wijnbouwer 
in het algemeen. 

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

22. The Owl Distillery
  De eerste 100% Belgische whisky wordt 

gemaakt in de provincie Luik. Het is een 
echt streekproduct met een wereldwijde 
reputatie. Tijdens je bezoek ontdek je de 
verschillende productiefases van de Belgi-
an Single Malt Whisky, van de teelt van de 
gerst, het mouten en het fijnstampen tot 
de distillatie in echte Schotse alambieken 
en het bottelen.

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

Chocolade
23. Chocolaterie Vanlieff’s
  Op een kwartiertje van de Lacs de l’Eau 

d’Heure, ontdek je een traditionele am-
bachtelijke chocolademaker die kenners 
aan het dromen zet. Hier worden tal van 
zoete lekkernijen met passie gemaakt. Er 
zijn verschillende bezoeken en activiteiten 
mogelijk. Film, uitleg, demonstratie door 
de chocolademaker, en op reservering een 
atelier chocoladevieruurtje.

Specialiteiten: pralines met Eau de Villée, 
truffels, fruitpasta’s

         

 

Allée J.F. Kennedy 2 • 5650 Chastrès (Walcourt)

+32 (0) 71 63 46 30 

www.chocolaterievanlieffs.com

24. Darcis Chocolatier
Jean-Philippe Darcis, ambassadeur van 
de Belgische chocolade, neemt je mee op 
reis voor een ontdekking van de boeiende 
geschiedenis van chocolade, van de 
periode van de Maya’s tot de 20e eeuw. 
Volg met een audiogids de verschillende 
productiefases, van het branden van 
de cacaobonen tot het maken van de 
chocolade. In zijn academie worden ook 
ateliers, demonstraties en opleidingen 
aangeboden. 

Specialiteiten: repen bean to bar  
Origine, amandelkoekjes, pralines met 
hazelnoten en ganaches

  

           De

 

  Esplanade de la Grâce 1 • 4800 Verviers 

+32 (0) 87 71 72 73 • www.darcis.com
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25. Didier Smeets Chocolatier
  Deze jonge chocolademaker uit het Land 

van Herve is voortdurend op zoek naar 
innovaties en ongewone concepten.  
Hij reist de wereld af op zoek naar cacao-
bonen die hij zelf invoert en ‘bean to bar’ 
verwerkt. Gedurende het hele bezoek blijkt 
het enthousiasme van deze chocolade-
maker. 

Specialiteiten: elk jaar nieuwe collectie 
pralines, chocolade met karamel met 
gezouten boter, patisserie

  

        

 

  Rue des Fusillés 1A • 4607 Berneau (Dalhem) 

+32 (0) 4 379 55 71 • www.didiersmeets.com

26. Cyril chocolat
  Kleine familieonderneming in de omgeving 

van La Roche-en-Ardenne, die sinds twee 
generaties repen en pralines produceert. 
Hier wordt alles ter plaatse gemaakt, zelfs 
de bedrukking van de verpakking van 
de chocolade. Er worden twee bezoek-
formules aangeboden met toegang tot het 
chocolademuseum, film en demonstratie 
van de fabricatietechnieken van chocola-
de. Het atelier is zichtbaar vanuit de winkel.

Specialiteiten: repen en ‘mignonettes’ 
met gepersonaliseerde verpakking,  
praline Manon, chocoladepasta

  

           De

 

  Samrée 63 

6982 Samrée (La Roche-en-Ardenne) 

+32 (0) 84 46 71 20 • www.cyrilchocolat.be

27. Chocolatier Defroidmont
  Philippe Defroidmont, al 35 jaar ambach-

telijk chocolademaker, nodigt je uit 
voor een ontdekking van chocolade- 
smaken uit de hele wereld. Wanneer je 
door het museum wandelt, verneem je al-
les over de geschiedenis van deze gepas-
sioneerde familie en over de verschillende 
fases van de chocoladeproductie. Door de 
vensters kan je het team aan het werk zien 
in het atelier.

Specialiteiten: praline crème brûlée,  
repen zoute karamel, chocoladepasta 
met hazelnoten

  

           De

 

  Briscol 19 • 6997 Erezée 
+32 (0) 86 21 84 40 
www.chocolatierdefroidmont.be

28. Les Chocolats d’Edouard
  Edouard Bechoux is meesterchocolade-

maker en maakt zijn producten op am-
bachtelijke wijze, steunend op een gron-
dige vakkennis en grondstoffen van 
uitstekende kwaliteit. Tijdens het bezoek 
belicht hij de geschiedenis van cacao en 
de fabricatie, en woon je een demonstratie 
bij van de fabricatietechniek. Op reserve-
ring kan een atelier georganiseerd worden 
waarbij je je eigen praline creëert.

Specialiteiten: pralines met smaken uit de 
streek of exotische smaken (pralines met 
bier van Orval of saffraan uit de Gaume, 
ganache met zwarte Chinese thee)

  

          

 

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

Andere producenten

29.  Escargotière SaintVéron  
(slakkenkwekerij)

Deze kleine familieonderneming begon 
een slakkenkwekerij en biedt activitei-
ten om deze authentieke slakkenboerde-
rij te ontdekken. Tijdens het bezoek legt 
een enthousiaste gids de kweektechniek 
uit, van de reproductie tot de oogst en de  
culinaire bereidingen. 

Specialiteiten: ‘escargots au court  
bouillon’ of ‘à la bourguignonne’,  
‘quiches’, ‘chaussons’

  

        

 

  Rue Saint Véron 26C • 1440 Braine-le-Château 

+32 (0) 470 50 66 59  

www.escargotieresaintveron.com 

30.  Moutarderie et Musée de la  
Moutarderie Bister (mosterdfabriek)

De onderneming Bister produceert mos-
terd en andere specerijen sinds 1926. Het 
glas in de vorm van een handgranaat is 
zeer bekend. Tijdens het bezoek verneem 
je hoe deze onderneming met een befaam-
de knowhow te werk gaat. 

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

  

         

 

  Rue du Parc industriel 10 • 5590 Achêne (Ciney) 

+32 (0) 496 43 77 38 • www.bister.com

31.  Musée de la Fraise et le Jardin  
des Petits Fruits (aardbeimuseum)
Wépion is de Belgische hoofdstad van de 
aardbei. Dit museum gewijd aan dit heerlij-
ke fruit kan je vrij of met een gids bezoeken. 
Een origineel bezoek rond de geschiedenis, 
de teelt, de tafelgebruiken en de folklore 
verbonden aan de aardbei. In de tuin van 
35 are worden 20 soorten klein fruit en 15 
aardbeivariëteiten geteeld.

Specialiteiten: verschillende variëteiten 
aardbeien in het seizoen, likeuren en 
aardbeisap, Blackbird’s gin

  

         

 

  Chaussée de Dinant 1037 • 5100 Wépion 

+32 (0) 81 46 20 07  

www.museedelafraise.com

32.  Escargotière de Warnant  
(slakkenkwekerij)
Deelnemen aan een tegelijk didacti-
sche en humoristische activiteit. Interes-
seer je voor het boeiende werk van de  
slakkenkweker en volg het leven van de 
huisjesslak, van de paring, het leggen 
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Nog meer producenten die  
je kan bezoeken in Wallonië
In Wallonië worden nog heel wat producten 
gemaakt. Landbouwers en veehouders bie-
den je het beste van hun productie: vlees, 
groenten, fruit, een hele rist zuivelproduc-
ten... Wallonië telt bijvoorbeeld meer dan 
500 soorten kaas! 
En dan zijn er nog de vele regionale speci-
aliteiten zoals zoete en rijsttaarten, aman-
delkoekjes, Luikse wafels, de Tarte al djote 
van Nivelles, de Pâté gaumais (vleespastei), 
maar ook producten van eenden of op basis 
van vis zoals de Escavèche van Chimay… 
Allemaal smakelijke producten en produ-
centen die je terugvindt op onze website 
visitwallonia.be/smullen



en het uitkomen van de eieren tot het  
vetmesten. 

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

33.   Fromagerie du Vieux Moulin  
(kaasfabriek)

Ontmoet de laatste producent van Herve-
kaas van rauwe melk (de enige Belgische 
kaas met een BOB, een beschermde oor-
sprongsbenaming). Madeleine Hanssen 
ontvangt je met een didactisch bezoek 
aan haar ateliers, een videoprojectie en 
een tentoonstelling van oude werktuigen.   

Specialiteiten: Le Herve du Vieux Moulin, 
Belgische brie Le Crémeux,  
le Fleuri du Bocage

  

         

 

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

34.  Siroperie Artisanale d’Aubel  
(stroopmakerij)

Ken je de lekkere stroop van Aubel, dat 
donkere goud dat de specialiteit is van 
het Land van Herve? De familie Nyssen zet 
de traditie voort van de stroopproductie 
volgens een voorvaderlijk recept. Ze wordt 
nog steeds bereid in een koperen kuip op 
een hoog vuur en zonder toevoeging van 
suiker. Tijdens het bezoek zie je de werking 
van de machines en verneem je meer over 
het fabricatieprocedé.

Specialiteiten: stroop van Aubel,  
appelsap, jam

  

         

 

  Rue Saint-Antoine 16 • 4880 Aubel 

+32 (0) 87 68 64 38 • www.sirop.be

35.  Montenauer Schinkenräucherei  
(fijne vleeswaren)
Dit traditionele etablissement bereidt de 
echte Ardense ham. Tijdens je bezoek volg 
je de productiefases van de ham van A tot 
Z, waaronder de techniek van het roken 
volgens de van oudsher overgeleverde 
traditie, met beukenhout en jeneverbes-
sen. Op weekdagen zie je de werknemers 
aan het werk via grote glazen ruiten. Di-
dactische borden en video.

Specialiteiten: Ardense beenham met 
gegarandeerde origine, Montenaurer ge
kookte notenham, Ardense notenham

  

          De

 

  Am Bahnhof 19 • 4770 Montenau (Amel) 

+32 (0) 80 34 95 86 • www.montenauer.com

36.  Spa Monopole –  
L’Eaudyssée de Spa
Neem een duik in de wereld van het na-
tuurlijke mineraalwater en de limonades 
van het beroemde merk Spa, van de bron 
tot de fles. Dit didactische en ludieke par-
cours, met uitzicht op de bottelarij, ont-
hult je de geheimen van de zuiverheid van 
het water, van het percoleren tot het filte-
ren en zijn unieke bescherming.

Specialiteiten: Spa Reine, Spa Barisart, 
Spa fruits

  

         

 

  Rue Auguste Laporte 34 • 4900 Spa 
+32 (0) 87 79 41 13 
www.spa.be/fr/eaudyssee

37.  Bergerie d’Acremont  
(schaapskooi & kaasmakerij)

Barbara en Peter openen de deuren van 

hun schaapskooi. Je volgt hen op de boer-
derij voor een ontdekking van hun Belgi-
sche melkschapen. Zij vertellen je over 
de exploitatie van een schapenboerderij 
en de verschillende fases van de fabrica-
tie van alle variëteiten schapenkaas: met 
harde korst, zachte korst, schimmelkaas. 
Je verneemt daarbij alles over het strem-
men, het vormgieten en het rijpen. 

Specialiteiten: Gouda van schapenmelk, 
Agnelet, Bleu du Scailleton gerijpt op het 
Domaine de Morépire, leisteengroeve van 
Bertrix

          

 

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

www.bergerieacremont.be

38.   Autrucherie du doneu  
(struisvogelboerderij)
Een origineel en ongewoon bezoek aan 
een struisvogelboerderij. Hier worden 
meer dan 100 vogels gekweekt op au-
tonome manier, van de reproductie tot 
het slachten. Tijdens het bezoek vertelt 
de eigenaar over de oorsprong van deze 
vreemde vogels, hun leven in gevangen-
schap en in hun natuurlijke milieu. Ver-
schillende gerechten met struisvogelvlees 
worden ter plaatse bereid.

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

         

 

Rue du Doneu 5A • 5580 Navaugle (Rochefort)
+32 (0) 495 60 96 39  

www.autrucheriedudoneu.be

39.   Ferme des Sanglochons  
(museum van de ardense ham)
In deze authentieke Ardense boerderij vind 
je het productieatelier van een emblema-
tische charcuterie van de streek, gemaakt 
op basis van ‘sanglochon’: een kruising van 
everzwijn (sanglier) en varken (cochon). 
Tijdens je bezoek aan het levend museum 
van de ham zie je de verschillende fases 
van het zouten en roken op de oude ma-
nier, alsook het drogen. Restaurant.

Specialiteiten: gerookte Ardense ham, 
Sanglochonnet, gedroogde worsten

       

Chaussée de Namur 42  
6840 Verlaine (Neufchâteau)
+32 (0) 61 22 22 33 • www.sanglochon.be
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40.  Confiturerie SaintAmour  
(jamfabriek)
Deze ambachtelijke onderneming bereidt 
meer dan 40 soorten jam maar ook geleien 
van wilde bloemen en fruit, gearomatiseer-
de azijn en verzorgingsproducten. Tijdens 
de productie, doorgaans in de voormid-
dag, kan je de mensen aan het werk zien in  
het atelier. Er wordt doorlopend een video 
getoond over de fabricatie van jam.

Specialiteiten: jam, gelei, azijn, siroop 
van tijm en vlier

  

       

 

  Rue Saint-Amour 13 • 6940 Durbuy 
+32 (0) 86 21 12 76  
www.confitureriesaintamour.be

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: © WBT - David Samyn - © WBT - Denis Erroyaux • 
Concept en prepress: Lielens • Opgemaakt in januari 2020 • 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.

Lekkerbekken kunnen Wallonië 
ook online ontdekken! 
Kom alles te weten over smullen in Wallonië met een hele rist 
adressen van producenten die je kan bezoeken. Download de 
nieuwe kaarten 89 brouwerijen en 46 wijngaarden en distil
leerderijen om te bezoeken. Viertalig en gratis beschikbaar. 
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Zin om je ontdekking  
van voedingsproducten  
voort te zetten aan tafel?
Proef en geniet van Waalse streekproduc-
ten in een van de Bistrots de Terroir®. Dit 
netwerk heeft als doel het valoriseren van 
Waalse lokale producten en producenten 
via streekgerechten, vergezeld van al dan 
niet alcoholische dranken. Eten in een ‘Bis-
trot de Terroir’ is tegelijk de garantie van 
een warm onthaal en een gezellig samenzijn. 
Meer informatie over dit label en de lijst met 
de etablissementen van het netwerk vind je 
op de website: www.bistrotsdeterroir.be 

Op de website worden nog meer culi-
naire ervaringen aangeboden in restau-
rants, op de boerderij of bij sterrenchefs:   
visitwallonia.be/smullen

46 wijngaarden  
en distilleerderijen 
om te bezoeken

89  
brouwerijen om te
bezoeken

https://visitwallonia.be/nl

