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De bierroute 
in Picardisch Wallonië

  Tournai   Irchonwelz : 75 km

1. LE BIERODROME 

De Bierodrome, gele-
gen langs de Schelde, is ge-
wijd aan het ambachtelijke 
bier. Naast het eigen bier 
dat ter plaatse wordt ge-
brouwen, kunt u hier meer 
dan 200 kwaliteitsvolle am-
bachtelijke producten proe-
ven en/of kopen. De meeste 
daarvan zijn regionale bieren.

Quai Marché aux poissons, 21 

7500 Tournai

+32(0)479 03 41 08

lebierodrome@gmail.com

2. BRASSERIE 
DUBUISSON

De oudste en meest authen-
tieke brouwerij van Wallonië. 
Sinds 1769 hebben acht ge-
neraties elkaar opgevolgd. 
De brouwerij produceert het 
bekende Bush maar ook Cu-
vée des Trolls en Surfi ne. De 
brouwerij beschikt ter plaat-
se over een taverne-restau-
rant. Reserveren is wenselijk.

Chaussée de Mons, 28 

7904 Pipaix

+32(0)69 67 22 22

www.dubuisson.com

11 – 19; Vr > 21

11 – 19; Vr > 21

11 – 23
In de taverne-restaurant

Di - Vr 10 en 17.30;  Za om 10.30
en zonder reservering om 15

3. BRASSERIE 
À VAPEUR

De laatste stoombrouwe-
rij ter wereld produceert 
ambachtelijke, traditionele 
en natuurlijke bieren, met 
tweede gisting in de fl es en 
niet gepasteuriseerd, zoals 
Saison de Pipaix of Vapeur 
en folie, met materiaal uit 
de 19e eeuw. Net zoals vroe-
ger is het een stoommachi-
ne van 12PK die de appara-
tuur aandrijft! 

Rue du Maréchal, 1

7904 Pipaix

+32(0)69 66 20 47

www.vapeur.com

Groep van min 10 pers.
Individueel bezoek Zo om 11 op afspraak
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4. BRASSERIE  
DUPONT

Familiebrouwerij gespecia-
liseerd in de fabricatie van 
bieren met tweede gisting 
in de fles. De Moinette en 
Saison Dupont worden er 
gebrouwen op de traditi-
onele manier. Sinds 1990 
wordt een deel van de pro-
ductie gebrouwen onder 
biolabel en sinds 1995 wor-
den ook vijf kaasvariëteiten 
ter plaatse geproduceerd. 

Rue Basse, 5 

7904 Tourpes

+32(0)69 22 56 39

www.brasserie-dupont.com

5. BRASSERIE  
DES LÉGENDES 

Er zijn tal van legendes ver-
bonden aan de bieren die 
geproduceerd worden door 
deze brouwerij, zoals het 
bier van de Ducasse van Ath, 
la Gouyasse (Goliath in het 
lokale dialect, wat verwijst 
naar een van de reuzen). 
De enige Belgische bieren 
“100% uit de streek”, van de 
bodem tot het glas! Allemaal 
heerlijkheden die uw smaak-
papillen ter plaatse kunnen 
waarderen, in de zomer ver-
gezeld van streekproducten.

Rue du Castel, 19 

7801 Irchonwelz 

+32 (0)68 28 79 36

www.brasseriedeslegendes.be

Picardisch Wallonië, de geboortegrond van een honderdtal ambachtelijke bieren, heeft het 

record van microbrouwerijen op zijn grondgebied. Het is inderdaad de Belgische streek 

met het grootste aantal productiefaciliteiten voor speciale bieren. Bijna elke gemeente 

heeft zijn eigen bier en brouwerij. Langs deze route vindt u vier befaamde ambachtelijke 

brouwerijen en ongewone plaatsen die u lokale bieren laten ontdekken. En misschien kunt 

u beginnen met een halte in Doornik (Tournai), op een steenworp van de kathedraal, in de 

winkel Le Moine Austère, rue Dorez 8, waar meer dan 400 bieren uit Picardisch Wallonië 

en België te koop worden aangeboden.

SMULLEN 

•  Konijn op Doornikse wijze (konijn met 
pruimen en rozijnen)

•  Doornikse Salade (tarwesalade, uien, 
appel, witlof, rode kool met azijn en 
boontjes.)

•  Le Palet de Dame (biscuit puur 
boter bedekt met abrikozenjam en 
suikerglazuur)

•  Les Ballons de Tournai (zwarte bonbons 
met drie suikers)

•  De kazen geasneerd door Jacquy Cange 
in Stambruges

ONTDEKKEN

•  Doornik, zijn erfgoed en zijn musea  
www.visittournai.be

•  Het Automuseum, collectie Mahy 
www.mahymobiles.be

•  Ath, zijn levendige straten en zijn musea 
www.ath.be

Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde 
(Antenne Tournai)  
Quai Saint-Brice, 35

7500 Tournai

+32(0)69 78 98 16

www.visitwapi.be 

Ma - Vr 9 – 18 ; Za 9 – 16 8.30 – 12.30 en 14 – 17.30

Enkel 1e zaterdag van de maand 
10.30 : Fr ; 11 : Nl ; 11.30 : En
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