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Smaken uit het Land  
van de Vesder

 Baelen   Verviers : 17 km

1. LA CANARDIÈRE

Dit bedrijfje kweekt, 
mest en verwerkt bijna 
2.000 eenden per jaar. Naast 
de eendenlever, de gerookte 
eendenfilet, rauwe en ge-
konfijte bouten, vindt u hier 
ook heel wat streekproduc-
ten (jam, gekonfijte produc-
ten, oliën...), die uw gerech-
ten kunnen opwaarderen. La 
Canardière organiseert ook 
culinaire ateliers voor groe-
pen (op reservering).

Levée de Limbourg, 13

4837 Baelen

+32(0)495 99 04 15

www.lacanardiere.be 

3. LA MAISON SAIVE

Deze ambachtelijke 
chocolademaker bevindt 
zich op de hoogtes van 
Verviers. Christophe Saive 
nodigt u uit om zijn chocola-
desmaken te ontdekken, van 
klassiek tot heel verrassend. 
Achteraan de winkel kunt u 
de meester-chocoladema-
ker in zijn atelier aan het 
werk zien. Naast de verschil-
lende chocoladevariëteiten 
kunt u zich ook laten ver-
leiden door de marsepein, 
vruchtenmoes en noga.

Chaussée de Heusy, 203

4800 Verviers 

+32(0)87 22 45 00

www.maisonsaive.be

2. GOÉ GLACES

Het ijssalon van de 
familie  Schils biedt 100% 
ambachtelijk gemaakt ijs in 
verschillende smaken. Daar-
voor gebruikt ze melk van 
de eigen boerderij. Het ijs is 
te verkrijgen als hoorntje, als 
ijstaart of om mee te nemen. 
De smaken gaan van klas-
siek tot hoogst origineel. 
Een adres om te ontdekken, 
op minder dan 2 km van het 
centrum van Limbourg.

Rue Robert Peutat, 11

4830 Limbourg 

+32(0)87 76 26 59

9 – 1810 – 18; Za tot 16
April - okt : 13 – 21; Do vanaf 15; nov - maart : 

13 – 18; Za tot 17 (Do gesloten)
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Het Land van de Vesder strekt zich zowel over de stad als het platteland uit en heeft 

een belangrijk textielverleden. De streekproducten worden er gefabriceerd door ervaren 

vakmensen. Van de beroemde rijsttaart tot eendenpaté, chocolade, ijs, bieren of het 

gebak van Verviers, de keuze is groot en bezoekers ervaren dat de producten al even 

boeiend zijn als de omliggende landschappen! Aarzel niet om een bezoek te brengen 

aan het Maison du Tourisme waar men een mand aanbiedt met ‘Speciale smaken uit het 

Land van de Vesder’. De mand bevat de producten die u geproefd hebt bij de bezochte 

producenten langs de route of uit omliggende gemeentes.

SMULLEN 

•  De rijsttaart en makarons van Verviers

•  De Kiki de Limbourg (drank op basis van 
rum, brandewijn, gedistilleerde wijngeest 
en muskaatlikeur)

•  De Terrine verviétoise (paté op basis van 
varkenswangen, varkenslever, cognac, 
witte wijn en trufelolie)

•  De Lev’gos (regionale zoete bloedworst)

•  De chocolade van Jean-Philippe Darcis en 
Christophe Saive

ONTDEKKEN

•  Toeristisch centrum van de Wol en de 
Mode – www.aqualaine.be

•  Het meer van de Gileppe 
www.gileppe.com 

•  De Place Saint-Georges en  
de stadswallen van Limbourg  
www.limbourg-tourisme.com

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86 

4800 Verviers 

+32(0)87 30 79 26

www.paysdevesdre.be

4. BOULANGERIE  
PÂTISSERIE GEORGE 

De  bakkerij-patisserie Geor-
ge is een echt instituut in 
Verviers. Haar specialiteit 
is de rijsttaart die al 4 ge-
neraties lang op dezelfde 
manier wordt gemaakt. Men 
kan er ook de sinaasappel-
taart proeven, wafels met 
kaneel, koeken met vanille, 
mumns, rotsjes, komekoe-
ken en uiteraard een waai-
er van broodvariëteiten…

Rue des Minières, 53-55

4800 Verviers 

+32(0)87 22 33 01

7 – 18, Zo 7 - 17.30

5. CHOCOLATERIE 
DARCIS 

Bij chocoladefabrikant Dar-
cis vindt u een winkel, een 
proeverijsalon, productie-
ateliers, een banketgeba-
kacademie en een choco-
lademuseum. Uw bezoek 
met audiogids bij deze 
ambassadeur van de Belgi-
sche chocolade eindigt bij 
de ateliers waar u de am-
bachtslui aan het werk ziet. 
Het maken van chocolade 
zal nadien geen geheimen 
meer hebben voor u!

Rue de la Station, 7

4800 Verviers

+32(0)87 71 72 72

www.darcis.com/chocolaterie

9 - 18; Zo vanaf 13

9 - 18; Zo vanaf 13
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