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Het Woud van de lekkernijen – 
Onverwachte smaken in  

het Woud van Saint-Hubert

 Redu   Saint-Hubert : 58 km

1. LA  
FRAMBOISERAIE

Op dit domein is het mo-
gelijk zelf frambozen te 
plukken of ze te proeven, 
in alle vormen. De teelt van 
frambozen en braambessen 
kunt u het hele jaar bezoe-
ken en in het seizoen kunt u 
deelnemen aan het plukken! 
Wenst u dit aangename 
moment te verlengen en uw 
mand met streekproducten 
aan te vullen, breng dan ook 
een bezoek aan de winkel 
en het proeverijsalon.

Rue de Daverdisse, 66

6890 Redu 

+32(0)496 40 57 86

www.delicesatartiner.be

In het toeristische seizoen: dagelijks vanaf 
10, buiten seizoen: Do – Zo vanaf 11 u

3. DOMAINE  
DE MIRWART

Het Provinciaal Do-
mein van Mirwart bulkt 

van kleine schatten. Het be-
vat een viskwekerij (35 vij-
vers) die bekend staat voor 
haar beekforellen, die be-
stemd zijn om uit te zetten. 
Op een steenworp laat de 
didactische bijenkorf van le 
Marsoult groot en klein ken-
nismaken – op een veilige 
manier – met de fabelachti-
ge wereld van de bijen.

Rue du Moulin, 16

6870 Mirwart 

+32(0)84 36 62 99

domaine.mirwart@province.luxembourg.be

2. SAFRAN DE  
LA HAUTE-LESSE

Neem deel aan de rondlei-
ding met commentaar over 
de crocus sativus, de plant 
die saYraan voortbrengt in 
de Haute-Lesse. De bloei 
vindt plaats in het begin 
van de herfst maar elk sei-
zoen heeft zijn charme. De 
ontdekking wordt afgeslo-
ten met een proeverij van 
producten van het bedrijf. 
U kunt ook saYraan in de 
vorm van stampers kopen, 
naast afgeleide producten.

Fays-Famenne, 140 C

6920 Sohier (Wellin) 

+32(0)473 42 66 59

www.safrandehautelesse.be

Idem feestdagen
Viskwekerij open voor  
groepen op afspraak

Idem feestdagen
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Trek er op uit om te genieten van de Ardense landschappen en lekkernijen van het Woud 

van Saint-Hubert… en niet enkel van het wild in het jachtseizoen! Deze route die van 

start gaat in het boekendorp Redu, neemt u mee voor een ontmoeting met kwekers van 

frambozen en saffraan, maar ook met producenten van honing, kaas, fijne vleeswaren 

zoals de befaamde Borquin worst van Saint-Hubert. Aarzel niet om andere gemeenten 

in de streek te doorkruisen en bijvoorbeeld even te stoppen bij de slagerij van de Ferme 

K-Maboge in Libin of in het Centre Marcassou aan de Barrière de Champlon. Deze mooie 

tocht leidt u ook naar Sohier en Mirwart, twee van de Mooiste Dorpen van Wallonië.

SMULLEN 

•  Het brood met spek van de ambachtelijke 
bakker Claude Pierrard in Champlon

•  De chocolade van La Pause Chocolat-thé 
in Libramont

•  Het bier La Chatte van de Brasserie des 
Tchèts 

•  De Tourteline van La Truite d’Argent in 
Wellin (gebak van bladerdeeg met forel 
en prei)

•  De yoghurt met aardbeien en andere 
melkproducten van de Ferme de 
Roncheury in Sohier

ONTDEKKEN

•  Het Euro Space Center in Transinne 
www.eurospacecenter.be

•  Het Domein van Le Fourneau Saint-Michel 
(Museum van het plattelandsleven in 
Wallonië) – www.fourneausaintmichel.be

•  Het Wildpark van Saint-Hubert 
www.saint-hubert-tourisme.be

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché, 15 

6870 Saint-Hubert 

+32(0)61 61 30 10

www.saint-hubert-tourisme.be

4. FERME DU CENTRE 
DE DÉTENTION DE 
SAINT-HUBERT 

De boerderij van het deten-
tiecentrum van Saint-Hu-
bert, gelegen langs de rijks-
weg N 89, werd opgericht in 
1906. Er wordt anderhalve 
hectare groenten geteeld 
en men houdt er bijna 200 
melk- en vleeskoeien. De 
exploitatie, gevestigd in een 
halfopen omgeving, wil ge-
detineerden opnieuw een 
levensritme en gemoeds-
rust bezorgen. Verkoop van 
ambachtelijke producten op 
basis van rauwe koemelk.

Thiers del Borne, 1

6870 Saint-Hubert 

+32(0)471 99 56 69

isabelle.heusden@just.fgov.be

8.30 – 16

5. TABLE DES 
 CHAMPIONS 

Dit bekende adres biedt 
vleesproducten, ambach-
telijke charcuterie en fijne 
vleeswaren in een zeer tra-
ditioneel kader! Naast wild 
is de andere specialiteit van 
de stad de ‘borquin’, een 
worst van zuiver varkens-
vlees met knoflook, fijne 
kruiden en geselecteerde 
specerijen, lichtjes gerookt 
en bereid volgens een oud 
recept. U kunt hier ook eten 
en genieten van streekge-
rechten in een lokaal achter 
de winkel.

Place du Marché, 14 

6870 Saint-Hubert 

+32(0)61 61 10 48

www.latabledeschampions.be

9 – 12 en 13.30 – 18; Zo 9.30 – 12.30
en 14 – 17. Open op Di schoolvak.
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