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‘Zoet en hartig’ 
tocht in het centrum 
van Waals-Brabant

 Wavre   Chastre : 45 km

1. ART DE 
PRASLIN

Deze chocoladefabriek mag 
uitpakken met een unieke 
vakkennis en biedt een on-
gelofelijke diversiteit: 130 
verschillende pralines, met 
de hand gemaakt. Men ge-
bruikt daarvoor streek- en 
seizoenproducten zoals no-
ten, amandelen, kersen, ha-
zelnoten… L’Art de Praslin is 
befaamd vanwege zijn unie-
ke en traditionele recepten 
die al sinds verschillende 
generaties worden doorge-
geven. 

Rue de Nivelles, 12

1300 Wavre

+32(0)10 22 32 40

www.artdepraslin.be

2. BRASSERIE 
DU RENARD

Deze brouwerij werkt in de 
vom van een participatieve 
coöperatieve met een soci-
aal en milieuoogmerk. Een 
mooi project maar ook een 
reeks originele bieren die 
zich onderscheiden door 
hun samenstelling op basis 
van specerijen of vers fruit. 
U wordt beslist verrast wan-
neer u ze proeft. Het bezoek 
aan het atelier laat een bij-
zondere vakkennis zien op 
het gebied van de fabricatie 
van deze streekproducten.

Rue Constant Wauters, 22

1390 Pécrot

+32(0)491 74 36 00

www.brasseriedurenard.be

9 – 18

9 – 18
14 – 17 (groep van  max. 10 pers. na 
reservatie 2 weken op voorhand )

Ma 10 – 12, 14 – 18; 
Di-Za: 9.30 –18
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4. CHAMPIGNONS 
SMARTMUSH

Quentin en Théodore, twee 
jonge ondernemers, heb-
ben deze eco-pedagogische 
paddenstoelenkwekerij op-
gestart. Zij bieden hun bio-
logische paddenstoelen aan 
in korte-ketenverkoop: grijze, 
gele of roze oesterzwam-
men, shiitakes en ook Ja-
panse bundelzwammen. Een 
heel programma, tegelijk vol 
smaak en vakkennis dat u uit-
nodigt voor een ontdekking.

Rue de la Station, 95

1457 Walhain

+32(0)483 37 15 61

www.smartmush.be

3. LES TARTES DE 
CHAUMONT-GISTOUX

Dit huis dat werd gesticht 
in 1945, zet een tradi-
tie voort die de faam van 
Chaumont-Gistoux vestig-
de. Taarten, gebak, quiches, 
zoet en hartig, al deze am-
bachtelijke producten zor-
gen voor een waterval van 
lekkere smaken. Die zijn te 
danken aan de juiste keuze 
van de grondstohen en de 
traditionele recepten. Alle 
producten worden gemaakt 
in het atelier onder de win-
kel.

Chaussée de Huy, 240

1325 Chaumont-Gistoux

+32(0)10 68 84 36

www.tarteschaumontgistoux.com

5. FERME DU  
PATRIOTE 

Benjamin en zijn ou-
ders hebben een win-
kel geopend in de 
oude stalling van hun 

grote Brabantse vierkants-
hoeve, die typisch is voor 
deze streek. Zij verkopen 
er biogroenten, eieren, kip-
pen (eigen teelt) maar ook 
andere producten van lo-
kale ambachtslui en land-
bouwers (honing, boter, ijs, 
charcuterie, bieren, sap-
pen...).

Rue de Mellery, 91

1450 Chastre

+32(0)476 47 72 41

Deze route brengt u in het hart van Waals-Brabant, in een rustige en soms 

verbazingwekkende streek op slechts een twintigtal kilometer van Brussel. De route 

kronkelt langs de gemeentes Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Walhain en Chastre. 

Onderweg kunt u een chocolademaker ontmoeten, een banketbakker, landbouwers, een 

team brouwers en producenten van paddenstoelen. Allemaal zijn ze fier op hun streek en 

hun vakkennis, en ze nodigen u uit om hun producten te komen proeven. En krijgt u er niet 

genoeg van, dan kunt u uw smulescapade voortzetten in de richting van Villers-la-Ville, op 

enkele kilometers van uw laatste halte. Daar wachten u nog meer fijnproeverservaringen.

SMULLEN 

•  De streektaarten van Bakkerij-Patisserie 
Demaret in Rixensart

•  Witlof, rode vruchten en jam van  
Les Délices de Pinchart in  
Ottignies – Louvain-la-Neuve

•  De biologische bieren van de 
microbrouwerij van de Abdij van  
Villers-la-Ville

•  Het creatieve gebak en de chocolade van 
Raphael Giot in La Hulpe

•  De Bâton de Saint-Bernard van Villers-la-
Ville (worst van licht gerookt varkensvlees, 
met hazelnoten en bier van de abdij)

ONTDEKKEN

•  Walibi – www.walibi.com

•  Hergé Museum in Louvain-la-Neuve  
www.museeherge.com

•  Abdij van Villers-la-Ville – www.villers.be

Maison du tourisme des Ardennes 

brabançonnes  

Rue de Nivelles, 1 

1300 Wavre 

+32(0)10 23 03 23

www.mtab.be

8 – 19 Wo 12 –19; Do - Vr 15 – 19;
Za 9.30 – 18

10 – 15

10 – 15
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