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Culinaire tradities 
in het Land van Luik

 Herstal   Horion-Hozémont : 36 km

1. CHOCOLATS 
CHARLEMAGNE

Het is in deze oude boerde-
rij, gebouwd op de plaats 
waar Karel de Grote zou 
geboren zijn, dat deze cho-
colademaker zich vestigde 
in 1974. TruB els, mousseli-
ne, orangettes, pralines en 
chocoladetabletten zullen 
alle liefhebbers verleiden. 
De producten kunnen ge-
kocht worden in de winkel 
Li botike di Lidje, gelegen 
op het adres Féronstrée 143 
in Luik.

Place Jacques Brel, 8 

4040 Herstal 

+32(0)4 264 66 44

www.charlemagne.be

2. UNE GAUFRETTE 
SAPERLIPOPETTE

Tijdens uw tocht, op een 
steenworp van het Muse-
um van het Waalse Leven, 
valt u een heerlijke geur op 
die ontsnapt uit een winkel 
waar alles ‘saperlipopet-
tement bon’ of ‘verdraaid 
lekker’ is. In de ateliers er 
rechtover bereidt het team 
biscuits en de befaamde 
Luikse wafels terwijl u toe-
kijkt. Dat gebeurt nog altijd 
op grootmoeders wijze en 
zo worden uw kinderjaren 
weer opgerakeld.

Rue des Mineurs, 17, 18 et 20 

4000 Liège 

+32(0)4 222 37 13

unegaufrettesaperlipopette@yahoo.fr

Groep van min 20 pers. 9 – 18
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4. DISTILLERIE  
L’ESPÉRANCE  
COMMERCIALE

Deze stokerij is al meer dan 
180 jaar actief en biedt ver-
schillende variëteiten van 
ambachtelijke pèkèt (zo 
wordt jenever genoemd in 
Wallonië en het is er een 
zeer gewaardeerde drank). 
Men produceert zowel de 
natuurlijke pèket als vari-
anten met fruitsmaken. Dit 
bedrijf is een echt instituut: 
niet te missen!

Rue Félix Bernard, 86 

4420 Montegnée 

+32(0)4 263 45 87 

www.esperance-commerciale.be

3. BONBONS À  
L’ANCIENNE

Bonbons à l’ancienne, ge-
legen in het hart van Se-
raing, produceert tal van 
tongstrelende zoetigheden. 
Naast kauwgom, lolly’s, al-
lerlei bonbons en stroop, 
is de onderneming vooral 
bekend voor haar kegelvor-
mige cuberdons met zachte 
vulling (in Vlaanderen ook 
bekend als neuzekes). Aar-
zel niet al dit snoepgoed te 
komen proeven dat in Luik 
beter bekend is als ‘chiques’.

Rue du Teris, 56

4100 Seraing 

+32(0)4 336 54 64 

www.cuberdons.eu

5. SIROPERIE  
DELVAUX 

De stroopfabriek, opgericht 
in 1887, is al 5 generaties in 
handen van dezelfde familie, 
die de vakkennis doorgeven. 
De siropen op basis van ap-
pels en peren bevatten geen 
kleurstoBen of bewaarmid-
delen. Het huis biedt ook 
tal van smeerpasta’s, zachte 
speculoos, diverse soorten 
honing en andere bereidin-
gen op basis van fruit.

Rue de la siroperie, 2 

4460 Horion-Hozémont 

+32(0)4 250 15 38 

www.siroperiedelvaux.be

Het Land van Luik is een streek vol smaken. Het telt heel wat ambachtelijke producenten 

die lekkere producten bereiden. De route die het Maison du Tourisme voorstelt, toont 

maar een klein gedeelte van die rijkdom. Ze neemt u mee voor een ontdekking van de 

topproducten van de streek, zoals Luikse stroop, ‘chiques’ (snoep), pèkèts en chocolade. 

Dat alles in een gezellige sfeer die zo typisch is voor de streek. U ontdekt nog veel meer 

producenten in de ‘annuaire gourmand’ die u kunt raadplegen op de website van het 

Maison du Tourisme. Voorzie ook enige tijd voor een cultureel bezoek want in Luik en zijn 

omgeving valt heel wat te beleven:  een rist musea, bouwkundig erfgoed, historische sites, 

herinneringssites…

SMULLEN 

•  De Luikse wafels

•  De café liégeois (koud dessert op basis 
van kole en slagroom)

•  De pèkèt (jenever)

•  De boulets de Liège (gehaktballetjes 
met zoetzure saus, ook ‘sauce lapin’ 
genoemd)

•  De bouquette (boekweitpannenkoek  
met rozijnen)

ONTDEKKEN

•  Het park en het museum van la Boverie in 
Luik – www.laboverie.com 

•  Het Fort van Loncin – www.fortdeloncin.be 

•  Het Prehistomuseum in Flémalle  
www.prehisto.museum

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la GoBe, 13 

4000 Liège 

+32(0)4 221 92 21

www.visitezliege.be

Ma - Vr 9 – 12, 14 – 18 ;  
Za 10 – 12 + Dec 14– 17

Ma - Vr 9 – 17.30 ; 
Za 10 – 16

9 – 12, 14 – 18 ;  
Za > 16

Groep van min 15 pers.
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