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Smulroute in volle natuur, 
tussen Eifel en Ardennen

 Malmedy   Elsenborn :75 km

1. BOULANGERIE 
DIJAN

Deze bakkerij etaleert pro-
ducten die voortspruiten uit 
zowel Waalse als Duitse tra-
dities. Ze beschikt over een 
proeverijsalon waar u onder 
meer kunt smullen van rijst-
taarten of taarten met blau-
we bosbessen (in het sei-
zoen) en ook de befaamde 
Baisers de Malmedy. U kunt 
deze heerlijke producten 
ook kopen in de winkel.

Rue du Commerce, 7

4960 Malmedy

+32(0)80 77 05 85

boulangerie.dijan@gmail.com

6 – 18.30

2. FERME  
KESSLER

De Ferme Kessler ligt in 
een idyllische omgeving, 
in het hart van de weiden 
van Honsfeld. De boerde-
rij is gespecialiseerd in het 
fokken van Haflinger mer-
ries en heeft nog meer die-
ren voor het plezier van de 
kinderen. Men gebruikt er 
de weldadige eZecten van 
de paardenmelk voor voe-
dingsproducten maar ook 
voor verzorgingsproducten 
voor de huid.

Honsfeld, 20 A 

4760 Büllingen

+32(0)479 38 39 73

www.stutenmilch.be

3. MONTENAUER

Dit traditioneel eta-
blissement maakt de echte 
Ardense ham met professi-
onele kennis en veel zorg. 
Het roken gebeurt zoals 
vroeger, met beukenhout 
en jeneverbessen. Tijdens 
het bezoek volgt u de pro-
ductiefasen van de ham van 
A tot Z en op weekdagen 
ziet u door de ramen ook de 
arbeiders aan het werk.

Am Bahnhof, 19 

4770 Amel 

+32(0)80 34 95 86

www.montenauer.com

Ma-Vr 10 – 17 ; Za 9 – 16

Ma-Vr 10 – 17 ; Za 9 – 16
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Deze route neemt u mee door de Oostkantons (Oost-België), in een streek met puur natuur, 

naar het Natuurreservaat van de Hoge Venen. U toert rond Malmedy, Waimes, het meer van 

Bütgenbach en het Signal de Botrange, het hoogste punt van België. De lokale producenten 

houden van hun streek en haar natuurlijke rijkdommen. Dat merkt men ook aan de vakkennis 

die ze gebruiken voor de bereiding van hun culinaire producten en specialiteiten. Tijdens 

deze tocht hebt u de gelegenheid om een familiebrouwerij te bezoeken, een boerderij waar 

men paarden fokt, een bakkerij-patisserie met Frans-Duitse tradities, een fabrikant van de 

echte Ardense ham en een plantentuin die aanzet tot dromen.

SMULLEN 

•  De kaas van de Fromagerie Le Valèt  
in Waimes

•  De gerookte forel van La Truite 
d’Ondenval

•  De deegwaren van Gaby’s Nudelküche  
in Amel

•  De jam en de siroop van La Framboiserie 
de Malmedy

•  De honing van de Association Royale  
des Apiculteurs (St. Vith en Eupen)

 

ONTDEKKEN

•  Natuurpark Hoge Venen – Eifel 
www.botrange.be

•   Kasteel van Reinhardstein  
www.reinhardstein.net

•   Baugnez 44 Historical Center 
www.baugnez44.be 

Maison du Tourisme  

Hautes Fagnes - Cantons de l’Est  

Place Albert Ier 29

4960 Malmedy 

+32(0)80 33 02 50

www.eastbelgium.com

4. BRASSERIE DE 
BELLEVAUX

Deze microbrouwerij, een 
familiebedrijf gevestigd in 
een oude boerderij, laat u 
de verschillende fases zien 
van het ambachtelijke brou-
wen van haar bier van hoge 
gisting, dat noch gefilterd, 
noch gepasteuriseerd is. U 
kunt de bieren ter plaatse 
proeven, in de taverne. De 
brouwerij is ook het vertrek-
punt voor een aangename 
wandeling.

Rue de la Foncenale, 1

4960 Bellevaux

+32(0)80 88 15 40

www.brasseriedebellevaux.be

11 – 18

5. HERBA SANA

In deze didactische 
tuin van 2 ha staan plan-
ten en kruiden met diverse 
eigenschappen mooi ge-
schikt en voorzien van bor-
den met uitleg. Dit is zowat 
de apotheek van de natuur. 
Een klein perceel is onbe-
werkt en wordt overgelaten 
aan de natuurlijke soorten 
van de Hoge Venen. De bes-
te periode voor een bezoek 
aan deze tuin ligt tussen juni 
en eind september.

Hinter der Heck, 46 

4750 Elsenborn

+32(0)80 44 00 55

www.herba-sana.be

Juni tot Sept : 9– 2016.30

Ma - Vr 8 – 12; 13 – 17
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