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De route van de heerlijkheden 
in de Centrumstreek

 Braine-le-Comte   Binche : 32 km

1. CHOCOLATERIE 
LEGAST

Claude Legast, sinds 2002 ge-
vestigd in Braine-le-Comte,  
besliste om zijn loopbaan te 
heronriënteren, zijn passie voor 
chocolade te volgen en een 
echte ambachtelijke chocolade-
maker te worden. Samen met 
zijn zoon Thibaut ziet hij erop 
toe dat de productie gebeurt 
volgens de echte traditie van de 
Belgische chocolade en hij ge-
bruikt enkel grondstoAen van 
de beste kwaliteit. Ontdek zijn 
pralines, tabletten, chocolade-
gebak, makarons…

Rue de la station, 65 

7090 Braine-le-Comte

+32(0)67 56 08 74

www.legastchocolatier.com

2. FERME LE BAILLI

De familie Degrève 
nodigt u uit om de fabrica-
tie te ontdekken van haar 
melkproducten en boerde-
rijkazen gemaakt met rauwe 
melk (zoals de Bailli of de 
Pavé de Soignies). Zij opent 
voor u ook de deuren van 
haar veestal die bestaat uit 
melkkoeien van het ras Hol-
stein. U kunt naar keuze de 
kaasmakerij bezoeken (vrij 
gratis bezoek), de veestal 
en de etappes voor het ma-
ken van de kaas (te betalen 
rondleiding voor groepen).

Chemin des Théodosiens, 126

7060 Soignies

+32(0)67 33 28 92

www.lebailli.be

3. BRASSERIE 
SAINT-FEUILLIEN

Al sinds 1873 produceert 
de familie Friart verschil-
lende bieren waaronder 
de verschillende soorten 
Saint-Feuillien en Grisette. 
Tijdens het bezoek ontdekt 
u de oude installaties uit 
1893, maar ook de nieuwe 
brouwerijzaal uit 2013. De 
brouwerij zet zo de traditie 
voort van de streek maar wil 
ook nieuwe producten ont-
wikkelen, zoals biobieren of 
zonder gluten.

Rue d’Houdeng, 20

7070 Le Roeulx 

+32(0)64 31 18 18

www.st-feuillien.com 

9 – 18  
(Rue d’Houdeng, 220)

Za 14, Zo 10.30 + groepsbezoe-
ken van min 10 pers. op afspraak

9.30 – 18.30
Ma 13 – 18;  

Di- Vr 8.30 – 18; Za 9 – 17

Groep van  min 10 pers.
individueel of groep van min 15 

pers. op afspraak
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Tijdens deze dag gaan de deuren open van het atelier van een ambachtelijke 

chocolademaker, ontdekt u de fabricatierecepten van unieke en originele kazen, leert 

u vergeten groenten herkennen en bezoekt u twee befaamde traditionele brouwerijen. 

Naast uw smakenhaltes kunt u ook de mooie middeleeuwse stad Binche en zijn belfort 

ontdekken, of een van de musea van La Louvière. En dan zijn er nog de weergaloze sites 

die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed! Aarzel ook niet om het Maison du 

Tourisme binnen te gaan, waar men, naast andere regionale producten, 12 originele thees 

aanbiedt, 12 identiteiten die overeenkomen met de 12 gemeenten van de streek.

SMULLEN 

•  Le gâteau des Tchats (gebak gevuld met 
appels, rozijnen, abrikozen… en bedekt 
met marsepein met de kleuren van de 
stad) van de Patisserie Vanderauwera in 
Chapelle-lez-Herlaimont

•  De bieren Ultra en 1830 geproduceerd 
door de Brasserie Scassenes in 
Ecaussinnes

•  Charcuterie (porchetta) en natuurlijk vlees 
van de slagerij Daulmerie in Morlanwelz

•  De bieren Fougueuse, Naive of Gourmande 
geproduceerd door de microbrouwerij 
L’Art d’en Brasser in Horrues

ONTDEKKEN

•  Het Historisch Centrumkanaal en zijn 
hydraulische liften (UNESCO)   
voiesdeau.hainaut.be

•  Domein van het Kasteel van SeneAe  
chateaudeseneAe.be

•  Internationaal Museum van het Carnaval 
en het Masker  – www.museedumasque.be

Maison du Tourisme du Parc des Canaux  

et Châteaux

Place Jules Mansart, 21-22 

7100 La Louvière

+32(0)64 26 15 00

www.parcdescanauxetchateaux.be

4. FERME DELSAMME 

Deze groenteteler, die 
deel uitmaakt van de keten 
‘Formation par le travail’, 
beschikt over een groente-
winkel waar u verse en sei-
zoenproducten kunt kopen, 
maar waar u ook vergeten 
groenten kunt ontdekken 
zoals pastinaak, topinam-
boer, koolraap… allemaal ter 
plaatse geteeld. U vindt hier 
ook melkproducten, olie, 
pasta, wijn, bier… en alles 
met bio-certificaat!

Place de Strépy, 2

7110 Strepy-Bracquegnies

+32(0)64 44 13 18

fermedelsamme.over-blog.com

Ma, Di, Vr 14.30 – 18.30;
Za 8.30 – 12.30

5. BRASSERIE LA 
BINCHOISE 

U wordt ontvangen in een 
uitzonderlijke omgeving: 
in een oude mouterij maar 
ook in de huidige brouwerij. 
U kunt hier een Binchoise 
proeven, een gerecht bereid 
door de chef in de taverne, 
of de brouwerij bezoeken 
die ambachtelijke bieren 
van hoge gisting produ-
ceert. Een brouwerijmuse-
um en een bierwinkel slui-
ten het bezoek af.

Faubourg Saint-Paul, 38

7130 Binche

+32(0)64 33 61 86

www.brasserielabinchoise.be 

11.30 – 18

11.30 – 18
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