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Ontdekking van de smaken 
van de Famenne-Ardenne

 Durbuy   Navaugle : 93 km

1. CONFITURE  
SAINT-AMOUR

Dit ambachtelijke familiebe-
drijf, overgedragen van vader 
op zoon,  biedt meer dan 40 
variëteiten van jam! U vindt 
hier ook gelei van bloemen 
(paardenbloem, sering) en 
wild fruit (vlier, meidoorn), 
gearomatiseerde azijn, en 
medicinale producten (mas-
sageolie, siropen…). Het ate-
lier is toegankelijk voor het 
publiek. U kunt er een film 
bekijken over de jamfabrica-
tie.

Rue Saint-Amour, 13

6940 Durbuy

+32(0)86 21 12 76

www.confitureriesaintamour.be

3. BRASSERIE 
SAINT-MONON

Pierre Jacob, een discrete en 
enthousiaste brouwer, biedt 
onder meer drie bieren met 
een sterke persoonlijkheid, 
met de naam Saint-Monon. 
Zij worden ambachtelijk ge-
brouwen op basis van na-
tuurlijke ingrediënten. In de 
proeverijzaal naast de brou-
werij kunt u de verschillende 
types bier ontdekken en in 
bepaalde periodes kunt u 
ook het brouwen bijwonen.

Rue principale, 41

6953 Ambly

+32(0) 84 21 46 32

www.saintmonon.be

2. CHÈVRERIE D’OZO

Al 25 jaar geven de 
alpengeiten het beste van 
hun melk om de kaas van de  
Chèvrerie d’Ozo zijn heer-
lijke smaak te bezorgen. 
Langs een bewegwijzerd 
parcours, voorzien van di-
dactische borden, ontdekt 
u de geitenfokkerij, de mel-
kerijzaal, de kaasmakerij en 
de rijpingszaal. 

Ozo, 25 A

6941 Izier

+32(0)86 40 02 66

www.chevreriedozo.be

10 – 13 en 14 – 18 (okt-maart, uitg. 
schoolvak.: gesloten op Ma)

10 – 13 en 14 – 18 (okt-maart, 
uitg. schoolvak.: gesloten op Ma)

Za 13.30 – 1810 – 12 en 14 – 17

Groep van min 10 pers.10 – 12 en 14 – 17
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4. FERME DE  
LA COMOGNE 

Deze biologische boerderij 
produceert paardenmelk en 
biedt groepsrondleidingen 
om de weldadige invloed 
ervan te ontdekken. De 
melk wordt aanbevolen te-
gen toxineproblemen, ver-
moeidheid, stress, huidpro-
blemen… Tijdens het bezoek 
wordt een proeverij van de 
producten aangeboden. U 
kunt de producten op ba-
sis van paardenmelk ook 
kopen in de winkel.

Comognes, 1

5572 Focant

+32(0)84 38 93 69

www.fermedelacomogne.be

5. AUTRUCHERIE  
DU DONEU

De Autrucherie du Doneu 
(struisvogelfokkerij) nodigt 
u uit om de grootste en ook 
een van de snelste vogels 
ter wereld te ontdekken. 
Diverse producten wor-
den ambachtelijk bereid en 
kunnen ter plaatse gekocht 
worden: struisvogelfilet, 
gerookte ham, karbonade, 
paté, steak, worst 100% 
struisvogelvlees. Men heeft 
zelfs een bier met de naam 
Autruche.

Rue du Doneu, 5 A

5580 Navaugle

+32(0)495 60 96 39

www.autrucheriedudoneu.be

In deze regio, waar streekeigenheid en tradities belangrijk zijn, proeft u kwaliteitsvolle 

producten die gemaakt worden op boerderijen of in familiebedrijven, waar de vakkennis 

van de ene naar de andere generatie wordt doorgegeven. Op het programma: jam, 

geitenkaas, bieren… maar ook een struisvogelfokkerij en een paardenmelkerij! En 

vergeten we ook de drie dorpen niet die behoren tot de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’: 

Ny, Wéris en Celles, samen met de steden en dorpen die zowel toeristische als culinaire 

troeven uitspelen zoals Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Han-sur-Lesse, Beauraing 

en Rochefort.

SMULLEN 

•  De trappistenbieren en -kazen van 
Rochefort

•  Het vlees en de fijne vleeswaren van 
de Artisans salaisonniers Magerotte in 
Nassogne

•  Het Marcklok bier van de microbrouwerij 
Ferme au Chêne in Durbuy

•  De Baiser de Marche (kleine makaron 
met boterroom) en de pavé marchois 
(chocoladeblokjes met fijngestampte 
hazelnoten of amandelschilfers)

•  De Chausson Cellois (pasteitje met ham 
en varkensvlees)  

ONTDEKKEN

•  Domein van de Grotten van Han  
www.grotte-de-han.be

•  Durbuy, het kleinste stadje ter wereld,  
en zijn attracties - www.durbuyinfo.be

•  De Grotten van Hotton  
www.grottesdehotton.be

Antenne de la Maison du Tourisme  

Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse  

Place de l’Etang, 15

6900 Marche-en-Famenne

+32(0)84 34 53 27

www.famenneardenne.be

10 – 17 
(Zo en feestdagen vanaf 11)

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : open op Di 
1/10 - 15/11: WE. Bezoekuren op aanvraag.

Groep van min 20 pers.
1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : open op Di 

1/10 - 15/11: WE. Bezoekuren op aanvraag.
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