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Lekkerbekkentocht in de 
valleien van de Ourthe,

de Vesder en de Amblève

 Trooz   Ferrières : 54 km

1. CHOCOLATERIE  
ARTISANALE LAURA 
SGARITO

Laura Sgarito heeft een 
passie voor chocolade en 
opende in  november 2014 
haar ambachtelijke cho-
coladefabriek in Trooz. Zij 
produceert een veertigtal 
soorten pralines met ver-
schillende en soms verras-
sende smaken. Laura biedt 
in haar winkel ook lekker-
nijen zoals smeerpasta’s, 
makarons, truGels, oranget-
tes, mendiants… en andere 
streekproducten.

Grand’Rue, 124 

4870 Trooz 

+32(0)4 380 23 18

www.laurasgarito.be

10 – 18.30

2. BRASSERIE  
DE L’ELFIQUE

André Grolet vestigde zijn 
brouwerij in de oude fa-
milieboerderij, gelegen in 
een dorpje in de vallei van 
de Amblève, waar tal van 
legendes verwijzen naar 
elfjes. Vandaar dat hier 
‘L’Elfique’ wordt gebrou-
wen, amberkleurig en bruin 
en met een smaak die een 
snuifje mysterie inhoudt!

Sur la Heid, 23

4920 Aywaille 

+32(0)4 263 07 17

www.elfique.be

Groep van min 10 pers.

25

©
 L

a
 P

e
ti

te
 G

a
tt

e

C
o

lo
n

st
e
r 

- 
D

a
l 
v
a
n

 O
u

rt
h

e
 -

 ©
 W

B
T
-J

o
se

p
h

 J
e
a
n

m
a
rt

M D W D V Z Z
M D W D V Z Z

M D W D V Z Z

56

3. LA PETITE GATTE

Yanicke opende recent 
deze kruidenierszaak en 
verkoopt een breed gamma 
producten die uitsluitend 
afkomstig zijn van bedrij-
ven uit de omgeving die ze 
persoonlijk kent: seizoen-
groenten en -fruit, melkpro-
ducten, vleeswaren, char-
cuterie, snoepwaren, maar 
ook lokale bieren en alco-
holhoudende dranken. Een 
plaats voor ontmoetingen 
en uitwisselingen in het hart 
van het dorp.

Rue de la ReGe, 20 A

4920 Sougné-Remouchamps

+32(0)496 72 59 22

www.lapetitegatte.be

5. AUX DÉLICES  
DU TERROIR 

In deze winkel voor biolo-
gische voeding van voo- 
ral Belgische en regionale 
afkomst, vindt u een geva-
rieerd gamma voedings-
producten maar ook bio-
logische onderhouds- en 
verzorg ingsproducten , 
producten zonder gluten, 
zonder lactose, zaaigoed 
en zelfs boeken… Kwaliteit 
en authenticiteit zijn altijd 
sleutelwoorden geweest in 
deze zaak.

Route de la Vicomté, 2

4190 Ferrières 

+32(0)496 33 60 00

www.auxdelicesduterroir.net

Deze route aan de rand van de Ardennen leidt u door een groene, landelijke streek die 

doordrongen is van sereniteit. Wat bijdraagt aan de charme zijn de drie rivieren die haar 

doorkruisen: de Ourthe, de Vesder en de Amblève. Het is een streek die zich leent voor 

ontspanning en recreatie, dankzij de vele toeristische attracties en sportmogelijkheden, 

te voet, te paard of per fiets. Maar ook lekkerbekken komen aan hun trekken. Men vindt 

hier tal van ambachtelijke bieren, gerechten op basis van eend, chocolade, verschillende 

soorten paddenstoelen die gekweekt en bereid worden in een abdij, geitenkazen en nog 

tal van andere streekproducten die te koop worden aangeboden in gespecialiseerde 

winkels, verspreid over het hele grondgebied.

SMULLEN 

•  Li Blanc Coucou dès Prés van de 
Fromagerie Bio Counasse in Stoumont

•  De paddenstoelen bereid met azijn van 
de Abdij van Brialmont in TilG

•  De bieren van de Brasseries de l’Ourthine 
in Sprimont en de Brasserie de la Gleize 
in Stoumont

•  De biowijnen van Septem Triones in 
Chaudfontaine

•  De Galler chocolade in  
Vaux-sous-Chèvremont

ONTDEKKEN

•  Grot van Comblain  
www.grottedecomblain.be

•  Burcht van Logne – Domein van Palogne 
www.palogne.be

•  Le Monde Sauvage, Safaripark in Aywaille 
www.mondesauvage.be

Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné, 3 

4920 Remouchamps 

+32(0)4 384 35 44

www.ovatourisme.be

Di - Vr 15.30 – 19; 
Za 9 – 19

Wo - Vr 10 – 18.30; 
Za 10 – 17

Di - Do 10 – 18;  
Vr 10 – 19; Za 08 – 16

4. AU CANARD  
GOURMAND 

Deze winkel op de boerde-
rij biedt verschillende af-
geleide producten van mu-
lard-eenden (een kruising 
tussen de muskusloopeend 
en pekingeend), verwerkt 
door Myriam en Marc in hun 
ateliers. Op de kaart: rillet-
tes, patés, gedroogde en 
verse eendenfilet, gekonfij-
te eendenbouten, eenden-
plakjes met linzen… Bezoe-
ken voor groepen mogelijk 
vanaf de herfst van 2017.

Rue de la Ferme, 4

4140 Sprimont 

+32(0)498 40 45 81

www.aucanardgourmand.be
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