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De route van de goede  
smaak in het Land  
van Spa en Theux

 Spa   Theux : 11,5 km

1. LEGRAND  
CHOCOLATERIE

Een kwarteeuw geleden 
opende deze ambachtelijke 
chocolademaker zijn zaak 
in het centrum van Spa en 
in de winkel heeft men ook 
uitzicht op het atelier. Door 
de jaren heen verwierf hij 
een stevige reputatie, tot 
ver buiten de streek, dank-
zij zijn heerlijke pralines die 
onder meer gemaakt wor-
den met lokale specialitei-
ten (Elixir  de  Spa, karamel 
- blauwe bosbessen…), truf-
fels, marsepein, biscuits en 
vruchtenmoes.

Place du Monument, 19

4900 Spa

+32(0)87 77 13 56

www.legrandchocolatier.be 

3. LA FERME  
AUX PLUMES

Deze boerderij stelt u op 
een bucolische plaats haar 
kwaliteitsvolle eendproduc-
ten voor, samen met specia-
liteiten van de streek. Zowel 
in hun winkel als in hun res-
taurant stellen Julie en Alain 
u enkele van hun specialitei-
ten voor: eendenlever met 
Fleur de Franchimont (fruit-
wijn), natuur of met truVel-
parfum, gerookte eenden-
filet, gekonfijte spiermaag, 
rillettes…

Timonheid, 1

4910 Theux 

+32(0)87 67 85 53

www.lafermeauxplumes.be

2. SPA MONOPOLE – 
L’EAUDYSSÉE DE SPA

L’Eaudyssée de Spa dom-
pelt u onder in de magische 
wereld van de natuurlijke 
mineraalwaters en limona-
des van Spa, van de bron 
tot de fles. Dit parcours, met 
zicht op de bottelinstallatie, 
onthult u de geheimen van 
de zuiverheid van dit water, 
van het doorsijpelen in de 
bodem tot het filteren en de 
unieke bescherming.

Rue Auguste Laporte  
(usine Spa Monopole)

4900 Spa

+32(0)87 79 41 13

www.eaudysseedespa.be 

Di - Za 9 – 12 en  
14 – 18; Zo 10 – 18

Ma - Vr 9.30 – 11.30 en  
13.30 – 15.30

Ma - Vr 9.30 – 11.30 en  
13.30 – 15.30
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4. LES VINS  
ET ÉLIXIRS DE  
FRANCHIMONT 

La Fleur de Franchimont 
is het topproduct van de 
streek van Theux. Deze fris-
se fruitwijn op basis van 
appels heeft een onnavolg-
bare smaak. De wilde bloe-
men die voor de fabricatie 
worden gebruikt, bevatten 
heel wat antioxidanten die 
uitstekend zijn voor de ge-
zondheid. Nicolas Klingler 
en zijn vennoten produce-
ren ook hydromel (mede) 
en andere alcoholhoudende 
dranken zoals Rosée de Spa 
en Fine Fleur.

Rue Charles Rittwéger, 2

4910 Theux 

+32(0)478 53 09 92

www.fleurdefranchimont.be

5. LA CASEMATE 

Deze delicatessenzaak 
is een ideale halte om uw 
tocht af te sluiten. U vindt 
er een grote verscheiden-
heid aan lokale en regi-
onale producten: honing 
uit Theux, wijnen en elixirs 
van Franchimont, terrines 
van de Ferme aux Plumes, 
deegwaren met meel van 
Ténébrion, gefabriceerd in 
Luik, mayonaise uit Raeren, 
lokale bieren, kazen die ge-
produceerd zijn in een straal 
van 40 km rond de winkel…

Mont, 16/1

4910 Theux 

+32(0)87 86 67 25

Deze route vertrekt in Spa, de historische thermale stad met zijn Peter-de-Grotebron die 

de faam vestigde van het kuuroord. U begint met een bezoek aan een chocolademaker 

en nadien wordt u ondergedompeld in de geheimen van het blauwe goud dat de stad 

Spa wereldwijd bekend maakte. Het circuit leidt u daarna naar een ontdekking van Theux 

en zijn uitzonderlijke burcht van Franchimont. Het middeleeuwse plattelandsstadje heeft 

heel wat te bieden, zoals de wijnen en elixirs van Franchimont, maar ook overheerlijke 

gerechten op basis van eend. U eindigt in een delicatessenzaak waar u niet zult kunnen 

weerstaan aan enkele culinaire schatten uit de streek.

SMULLEN 

•  Het blonde bier van de microbrouwerij  
La Sparsa in Spa

•  De Sarté, een harde kaas van rauwe 
koemelk uit Sart (Jalhay)

•  Het stoofpotje met boerenkool  
van Jalhay

•  De Bernister crémeux (kaas) en de boter 
van de Ferme des Grandes Fagnes in 
Stavelot 

•  De honing van de Rucher du Centenaire 
in Hockai

ONTDEKKEN

•  De Thermen van Spa  
www.thermesdespa.com

•  De Burcht van Franchimont  
www.chateau-franchimont.be

•  De Abdij van Stavelot 
www.abbayedestavelot.be

Maison du Tourisme Spa  
Hautes-Fagnes Ardenne  
Rue du Marché, 1 A

4900 Spa

+32(0)87 79 53 53

www.spa-hautesfagnes.be

Ma - Do 7 – 18;  
Vr > 19; Za > 18.30
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