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De ontdekking van het 
culinaire erfgoed van 

Brabants Haspengouw

 Piétrebais   Orp-le-Grand : 43 km

1. VERGER  
DE LA CHISE

De Ferme des deux Chises 
mag zich uitzonderlijk noe-
men vanwege haar omvang 
en de kwaliteit van haar 
architectuur en is dan ook 
opgenomen op de monu-
mentenlijst. Men produceert 
er verschillende variëteiten 
van appels en peren, maar 
ook appelsap en heerlijke 
jam en gelei die bereid wor-
den op de aloude manier. 
Kom hier gerust uw eigen 
sap persen! 

Rue de la Chise, 4 

1315 Piétrebais

+32(0)10 84 02 12 

www.vergerdelachise.be 

2. FERME  
MASSON-WILLEMS

De boerderij van Thierry en 
Nadia is gespecialiseerd in 
producten op basis van rau-
we koemelk. U kunt er melk 
kopen (vol, halfvol, mager), 
boter (en knoflookboter), 
kaas en lekkere desserts 
(chocolademousse of met 
speculoos, rijstpap, eiercrè-
me en smeerpasta’s). 

Rue du Mont, 187 

1360 Perwez

+32(0)476 99 74 56 

thierryetnadia@gmail.com

9.30 – 12 en 13.30 – 18
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4. PÂTISSERIE  
LE VATEL 

Traditionale bakke-
rij-banketbakkerij met 

een kleine avant-gardisti-
sche toets. Jacques Henrard 
is al meer dan tien jaar am-
bachtelijk chocolademaker. 
Le Vatel behaalde de prijs 
voor de beste praline voor 
de ‘Présaline’ op de Marché 
du Chocolat in 2012 en biedt 
ook le Jauchois, een gebak 
en specialiteit van het huis.

Place de la Liberté, 6 

1350 Jauche

+32(0)19 63 34 38 

www.patisserie-levatel.be 

3. FERME DE  
LA TOUR 

De Ferme de la Tour, ‘Cense 
del Tour’, is op een karakte-
ristieke manier ingeplant ter 
hoogte van het koor van de 
kerk van Glimes. Men vindt 
er vooral eendproducten 
die bereid zijn op de boer-
derij en die zeer gewaar-
deerd worden door lief-
hebbers en restaurantkoks. 
De Ferme de la Tour is ook 
een kruidenierszaak waar 
u ideeën, tips en voedings-
producten vindt.

Place Saint-Joseph, 4 

1315 Glimes 

+32(0)10 88 10 08 

www.lafermedelatour.com

5. LA CORBEILLE 

Slagerij en delicates-
senwinkel die de beste 
producten van de streek 
aanbiedt, zoals de typische 
boudin vert van Orp. Men 
biedt ook een kwaliteitsvol-
le traiteurdienst met alleen 
eigengemaakte producten. 
La Corbeille kreeg het la-
bel ‘Artisanat Certifié’ (am-
bachtsman, een wettelijke 
erkenning van de FOD Eco-
nomie).

Rue Virgile Ovart, 9 

1350 Orp-le-Grand

+32(0)19 63 43 35 

www.la-corbeille.be 

Brabants Haspengouw strekt zich uit in het oosten van Waals-Brabant en is een streek 

voor lekkerbekken, dankzij zijn talentvolle ambachtelijke producenten. Er is heel wat 

landbouwactiviteit en dat geeft de streek het imago van ‘graanzolder’. Uw tocht begint 

bij een majestueuze vierkantshoeve en neemt u mee langs producenten van appel- en 

perensap, eendenlever, kazen en desserts op basis van melk. Maar u ontdekt ook een van 

de beste pralines van Waals-Brabant en andere kwaliteitsvolle producten.

7 – 18; Zo > 17
Ma- Vr 9 – 12.30 en  

14-18; Za 10 – 18
Di - Vr 8.30 – 18.30;

Za: 7.30 – 18.30; Zo: 7.30 – 12.30

SMULLEN 

•  De boudin vert van Orp-le-Petit 
(charcuterie met een afgewogen 
dosering van vlees en groene kool)

•  De noix de Piétrain au sept épices (ham 
van het varken van Piétrain)

•  De Blanke Doréye van Jodoigne 
(kwarktaart)

•  De bieren van de Brasserie de Jandrain-
Jandrenouille

•  De tarte au Goza van Hélécine (taart met 
een bovenlaag van appels en rozijnen) 

ONTDEKKEN

•  Tal van vierkantshoeves, symbolen van 
het Haspengouwse landschap

•  De steengroeve van Opprebais en La 
Sente (kunstpad)

•  Mélin, een van de Mooiste Dorpen van 
Wallonië  – www.beauxvillages.be

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne  
Rue du Château, 13 

1370 Jodoigne

+32(0)10 22 91 15

www.hesbayebrabanconne.be
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