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Wallonië, een
land vol lekkere
smaken!
‘Smullen in Wallonië’ is in de eerste plaats een hulde
aan onze koks, onze landbouwers, onze ambachtelijke
producenten, de mannen en vrouwen die beslisten om
van hun passie hun beroep te maken. Het is een passie
die heel Wallonië laat watertanden!
Ons Gewest onderscheidt zich door zijn diversiteit,
de kwaliteit en het karakter van zijn producten. Wij
tellen nu meer dan 500 kazen, elke week opent ergens
een nieuwe brouwerij en een miljoen flessen Waalse
wijn presenteren zich broederlijk naast ons befaamd
mineraalwater, onze likeuren en onze ambachtelijke
vruchtensappen.
Een vakkennis en een zoektocht naar nieuwe smaken
die u terugvindt in onze chocolade, onze charcuterie,
ons brood… Menukaarten die doen likkebaarden en de
gedachte van lekker eten koppelen aan onze streek. De
kookkunst van onze chefs ontdekt u zowel in de bistrots
de terroir als in de sterrenrestaurants.

Ik nodig u uit voor een ontdekking van nieuwe
evenementen, smulroutes en verrassende restaurants.
En wees niet verbaasd wanneer u ergens
#cestboncestwallon leest; het is onze manier om te
zeggen: het is Waals, dus is het lekker!
Waals Minister voor Toerisme

WBTPRD0021-ItGour-NL_1intro.indd 1
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Lekker eten is een aangename manier om een streek te
ontdekken die uniek is vanwege haar geschiedenis, haar
cultuur, haar folklore, haar erfgoed! Het kortbij toerisme,
de authenticiteit en de innovatie hebben Wallonië het
etiket bezorgd van een streek waar het goed leven is.
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C’est bon,
c’est wallon
Smullen in Wallonië…
en meer dan ooit vanaf 2017!
De zin in lekker eten is niet weg te cijferen in Wallonië, waar men prat gaat op de
diversiteit, de kwaliteit, maar ook het karakter van de producten, op hun verwerking
en hun valorisatie.
Profiteer van uw bezoeken aan Wallonië om ambachtelijke producenten te ontmoeten die
fier zijn op hun vakkennis en identiteit. Daarvoor reiken wij u verschillende hulpmiddelen
aan: een reeks smulroutes die in deze brochure zijn opgenomen en ook de Bierroute en
de Wijn- en stokerijroute in Wallonië.
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De Bierroute in Wallonië
Een toeristische route die op het juiste moment werd gecreëerd, want in november
2016 werd de Belgische biercultuur door Unesco erkend als Immaterieel Erfgoed van
de Mensheid!
In Wallonië worden meer dan 500 bieren geproduceerd die erkend zijn voor hun
diversiteit. Blond, bruin, amberkleurig, fruitig, stout, seizoenbier… Er zijn bieren voor
elke smaak! De biercultuur is alomtegenwoordig en historisch verankerd in de streek.
Brouwerijen, microbrouwerijen en musea die gewijd zijn aan het thema, liggen verspreid
over ons grondgebied. Allemaal zijn het plaatsen die u uitnodigen om onze kennis op
het gebied van bierproductie te ontdekken en te proeven. Daarnaast zijn er ook heel wat
regionale culinaire bereidingen die bier gebruiken in hun recept. Het is ook een drank die
vaak deel uitmaakt van feestelijke of gezellige momenten.
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Langs de Bierroute ontdekt u typisch Waalse brouwerijen waar u de productiefaciliteiten
kunt bezoeken. Op de twaalf trappistenabdijen die onze wereld telt, bevinden er zich
drie in Wallonië. De abdijen van Orval, Chimay en Rochefort maken uiteraard deel uit
van deze route. Deze bieren met een zeer typische smaak worden op traditionele manier
gebrouwen in cisterciënzerabdijen, onder controle van de trappistengemeenschap.
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De Wijn- en stokerijroute in Wallonië
De geschiedenis van de wijnbouw in Wallonië begint in de middeleeuwen. Wijnstokken
werden voor het eerst aangeplant door monniken die voor hun vieringen een zuivere en
gezonde drank nodig hadden. In de 14e eeuw hadden alle grote steden zoals Doornik,
Dinant, Namen, Hoei, Luik… hun eigen wijngaarden.
Tijdens de renaissance maakte het minder gunstige klimaat de druiventeelt moeilijk en
wijn werd opgegeven ten voordele van bier. In de jaren 1960 besliste een wijnbouwer
om opnieuw te experimenteren en plantte de eerste wijnstokken in Hoei. Sindsdien
verrezen heel wat nieuwe wijngaarden, zowat overal in Wallonië.
Het Waalse Gewest kent twee productiebenaderingen: met traditionele
wijnstokvariëteiten (Pinot noir, Chardonnay, Pinot gris…) en met hybride soorten
(Bacchus, Régent…).
Er zijn drie wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming (BOB/AOP) en één met
een beschermde geografische aanduiding (BGA/IGP): Côtes de Sambre et Meuse
(AOP); Crémant de Wallonie (AOP); Vins mousseux de Qualité de Wallonie (AOP); Vin
de Pays des Jardins de Wallonie (IGP).
De jaarlijkse productie benadert een miljoen flessen en de Waalse wijnsector zit duidelijk
in de lift.
Ontdek ook de Waalse likeuren en brandewijnen. Een van de meest populaire is de Peket,
een graan- of bessenjenever die vooral gemaakt wordt in de streek rond de Maas. Het
is een typisch Waalse drank die bij alle feestelijkheden opduikt en zijn naam betekent
‘pikant’ in het oude Waals. De Maitrank van de streek van Aarlen wordt geproduceerd
op basis van lievevrouwebedstro die men laat trekken in Moezelwijn met onder meer
schijfjes sinaasappel. De Eau de Villée, waarvan de bekendheid alsmaar toeneemt,
wordt sinds 1981 geproduceerd in de Distillerie de Biercée in de provincie Henegouwen.
En dan is er ook nog de 100% Belgische whisky: The Belgian Owl is een single malt die
geproduceerd wordt in Haspengouw en die al een prijs in de wacht sleepte.

Deze Bierroute en Wijn- en stokerijroute die ontwikkeld werden in het kader
van dit themajaar, doorkruisen heel Wallonië. Zij bieden de gelegenheid om
lekkerbekkenescapades en langere verblijven te programmeren.
U vindt de kaarten met deze routes bij de toeristische informatiekantoren maar ook
in tal van Waalse restaurants.
De kaarten zijn beschikbaar vanaf het weekend van 17 en 18 juni 2017. Op die data
wordt voor de eerste keer het ‘Ontdekkingsweekend van de Waalse brouwerijen en
wijngaarden’ georganiseerd.
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Op het menu van
de smulroutes
Langs de bochtige wegen van onze
streken is er een uitgebreid en gevarieerd
aanbod voor lekkerbekken, dat zich niet
beperkt tot bier en wijn:
• Men kan forel vissen in de rivieren
of visbereidingen proeven zoals de
Escavèche van Chimay;
• De Luikse stroop wordt gemaakt
op basis van appels en peren uit de
talrijke boomgaarden van het land
van Herve;
• De Ardense ham, de charcuterie en
het wild uit de Ardense wouden;

Zo kunt u onder meer een brede waaier
kazen proeven. Wallonië telt er meer dan
500: zachte, harde, bereid met koe- of
geitenmelk, vers of gearomatiseerd met
een reeks kruiden... Helaas zijn onze
kaasmakerijen moeilijk te bezoeken om
redenen van hygiëne, die essentieel is
voor een goede kwaliteit.
Chocolade en Luikse wafels met
parelsuiker
zijn
van
hun
kant
topproducten voor wie van zoet houdt!
Maar Wallonië biedt ook een hele rist
regionale taarten en gebak, lekker en
divers: met rijst, met makarons, met
suiker… Onder de noemer zoet vinden we
ook ambachtelijk bereide jam, bonbons,
witte drop (guimauves)...

• De escargots, symbolen van de stad
Namen;
• De overheerlijke aardbei van Wépion;
•D
e regionale hartige taarten en
bereidingen zoals de Târte al Djote
van Nijvel of de Pâté gaumais waarvan
de kwaliteit gegarandeerd wordt door
de broederschappen;
•E
 n vergeten we ook het eeuwenoude
basisingrediënt van onze voeding
niet: de aardappel! Want zonder
aardappelen… geen Belgische frieten!
Maar er zijn nog zoveel andere
producten die u zult ontdekken langs
deze parcours.

Allemaal lekkere producten en evenveel
enthousiaste producenten die u kunt
ontdekken langs de 28 smulroutes uit
deze brochure. Deze dagroutes, die u kunt
volgen met uw auto, werden gerealiseerd in
samenwerking met de Maisons du Tourisme.
Er worden telkens vijf haltes, vooral bij
producenten, gesuggereerd. Tegelijk krijgt
u informatie over andere culinaire en
toeristische ontdekkingen in de streek.

Word dus vanaf 2017 even belust
op lekker eten als Wallonië!
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Kwaliteitsvolle producten, aangemoedigd
en gepromoot door het APAQ-W
Verschillende streekproducten genieten momenteel van de Europese labels AOP
(Appellation d’Origine Protégée/Beschermde Oorsprongsbenaming), IGP (Indication
Géographique Protégée/Beschermde Geografische Indicatie) of STG (Spécialités
Traditionnelles Garanties/Gegarandeerde traditionele specialiteit) en zeven producten
zijn op het niveau van Wallonië erkend voor hun bijzondere kwaliteit. Dat zijn de Ardense
ham, de Ardense boter, de Kaas van Herve, de Pâté gaumais, de Escavèche van Chimay,
de Plate de Florenville (aardappel), de Peket…
Een permanente uitdaging voor de landbouwers en ambachtelijke producenten die u
dagelijks weergaloze kwaliteitsvolle producten garanderen. Een bewijs van vakkennis,
passie en authenticiteit!

Het APAQ-W, Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de Qualité
Het Agentschap voor de Promotie van een Kwaliteitsvolle Landbouw heeft een dubbele
opdracht. Enerzijds heeft het als doel een positief imago op te bouwen voor onze
landbouw en de producenten en wil het de vakkennis en de kwaliteit van de producten
bekend maken bij het grote publiek, onder meer door pedagogische acties die inspelen
op het smaakgevoel.
Deze sensibilisering voor de landbouwsector wil vooral het Waalse karakter in de
schijnwerpers zetten: een landbouw op mensenmaat, gekoppeld aan onze bodem, met
respect voor het milieu en het behoud van de landschappen. Het agentschap wijst ook
op de rol van de landbouw en de landbouwproducten in de duurzame ontwikkeling en
hun sociale, culturele, milieugebonden en economische functie, naast hun belang voor
de gezondheid.
Anderzijds vervult het APAQ-W een belangrijke rol in de ontwikkeling van de consumptie
van al dan niet verwerkte landbouwproducten via diverse acties: markten, beurzen,
regionale promotiecampagnes of op de verkooppunten. Het doel is duidelijk: overal en
voor iedereen lokale producten!
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Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
00 32 (0)81 33 17 00
www.apaqw.be
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Plattelandslekkernijen
langs de wegen
van de herinnering
2. FERME DUBRULLE

Sinds 40 jaar gebruikt deze
boerderij nieuwe technieken om de kwaliteit van de
landbouwproductie te verzoenen met milieubescherming. Haar winkel biedt heel
wat producten die voortkomen uit de biologische
landbouw, zoals verschillende soorten aardappelen en
granen. De winkel verkoopt
ook specifieke producten
uit de streek.
Rue de la Roussellerie, 101
7712 Herseaux
+32(0)56 33 12 72
www.fermeroussellerie.be
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Deze boerderij, gespecialiseerd in groenteteelt,
biedt vergeten, kleurrijke
en onverwachte groenten
in een geest van ‘slow food’:
topinamboer,
koolraap,
pastinaak, diverse soorten
pompoen en komkommerachtigen in de herfst. In de
zomer wordt de boerderij
overspoeld met tientallen
soorten tomaten en in de
winter wordt plaats gemaakt voor prei, bonen en
andere seizoengroenten.
Rue de Belva, 13
7730 Leers-Nord
+32(0)56 48 80 06
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Do 10 – 12, 14 – 19;
Vr 10 – 12; Za 10 – 12
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Ma 14 – 19; Di en Vr 9 – 12, 17 – 19;
Do 10 – 12, 14 – 19; Za 10 – 12
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Di en Za 9 – 12, 15 – 18;
Do 15 – 18

Z

Ferme Druart-Sol - © Commune Estaimpuis

1. FERME DE LA
ROUSSELLERIE
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Picardisch Wallonië heeft een geografische bijzonderheid. De streek wordt afgesneden door Vlaanderen
tussen Moeskroen (Mouscron) en Comines-Warneton, een Waalse enclave in Vlaanderen. Zij is ontstaan
uit een rijk verleden, op het kruispunt van drie culturen: de Franse, de Waalse en de Vlaamse. De streek
werd zwaar geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verschillende monumenten en historische
sites getuigen van de zware gevechten in deze streek. De route neemt u mee voor ontmoetingen met
landbouwers die gekozen hebben voor biologische landbouw, zowel op het gebied van melkproductie
als van groenten. U kunt ook halt houden bij twee producenten van wijnen en bieren.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•A
 mbachtelijke bieren (Dottignienne,
Baptiste, Queue de Charrue, Moutche)
•F
 onseü (zacht gebakje met chocolade,
amandelen, peren, parelsuiker) van
Mouscron
•A
 mer Commynes (aperitief op basis van
sinaasappelen en planten)
•D
 e ambachtelijke pralines en makarons
van de chocoladefabriek C comme… in
Dottignies
•D
 e eendenlever, eendenfilet, ingemaakte
eend en patés van Les Gourmandises de
Campagnac in Comines-Warneton

• Plugstreet 14-18 Experience in Ploegsteert
www.plugstreet1418.com
• Centre d’interprétation Marcel Marlier
«Dessine moi Martine» in Mouscron
www.centremarcelmarlier.be
• Folkloremuseum in Mouscron
www.musee-mouscron.be

3. FERME
DRUART-SOL

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
(Antenne Mouscron)
Place Gérard Kasiers, 15
7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70
www.visitwapi.be

4. BRASSERIE
DE RANKE

5. LE VIGNOBLE
DE LA FERME BLEUE

In deze gemengde
boerderij
verwerkt
en verkoopt men al meer
dan 25 jaar melkproducten.
Het gamma is uitgebreid:
van slagroom tot roomijs,
van toast met verse kaas
tot kaasschotels. En dan
is er nog de Muchotte die
de faam vestigde van deze
boerderij, een kaas van koemelk die versies kent met
look, mosterd, brandnetel,
bier, komijn… Heerlijk koud
of als raclette.

Deze ambachtelijke brouwerij is in volle ontwikkeling en
exporteert haar productie
naar een twintigtal landen.
De brouwerij kon al meerdere prijzen in de wacht slepen
en is ook bekend in de Verenigde Staten. De meeste
bieren zijn van hoge gisting.
De rondleiding in de brouwerij is momenteel enkel
mogelijk voor groepen. In
juni 2017 wordt een proeverijsalon geopend voor individuele bezoekers.

De wijngaard van de Ferme
Bleue is ingeplant op een
natuurdomein van 2 ha, een
echt paradijs voor vogels en
planten. Het geniet van een
echt microklimaat dankzij
een maximaal aantal zonne-uren en een natuurlijke
afscherming. Men produceert er een witte wijn met
tegelijk fruitige en minerale
aroma’s. De rondleiding voor
groepen aan de wijngaard
en de opslagplaats wordt
gevolgd door een proeverij.

Rue du Château d’eau, 47
7730 Estaimpuis
+32(0)474 73 10 90

Rue du Petit-Tourcoing, 1 A
7711 Dottignies
+32(0)56 58 80 08
www.deranke.be

Rue Fosse aux Chats, 74
7780 Comines
+32(0)474 93 87 64
www.lecluse.be
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Mei - september: Za 16 – 18
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De bierroute
in Picardisch Wallonië
1. LE BIERODROME
De Bierodrome, gelegen langs de Schelde, is gewijd aan het ambachtelijke
bier. Naast het eigen bier
dat ter plaatse wordt gebrouwen, kunt u hier meer
dan 200 kwaliteitsvolle ambachtelijke producten proeven en/of kopen. De meeste
daarvan zijn regionale bieren.
Quai Marché aux poissons, 21
7500 Tournai
+32(0)479 03 41 08
lebierodrome@gmail.com
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2. BRASSERIE
DUBUISSON
De oudste en meest authentieke brouwerij van Wallonië.
Sinds 1769 hebben acht generaties elkaar opgevolgd.
De brouwerij produceert het
bekende Bush maar ook Cuvée des Trolls en Surfine. De
brouwerij beschikt ter plaatse over een taverne-restaurant. Reserveren is wenselijk.
Chaussée de Mons, 28
7904 Pipaix
+32(0)69 67 22 22
www.dubuisson.com
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11 – 19; Vr > 21
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De laatste stoombrouwerij ter wereld produceert
ambachtelijke, traditionele
en natuurlijke bieren, met
tweede gisting in de fles en
niet gepasteuriseerd, zoals
Saison de Pipaix of Vapeur
en folie, met materiaal uit
de 19e eeuw. Net zoals vroeger is het een stoommachine van 12PK die de apparatuur aandrijft!
Rue du Maréchal, 1
7904 Pipaix
+32(0)69 66 20 47
www.vapeur.com
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Di - Vr 10 en 17.30; Za om 10.30
en zonder reservering om 15

11 – 19; Vr > 21

M

3. BRASSERIE
À VAPEUR
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In de taverne-restaurant
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Groep van min 10 pers.
Individueel bezoek Zo om 11 op afspraak
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Picardisch Wallonië, de geboortegrond van een honderdtal ambachtelijke bieren, heeft het
record van microbrouwerijen op zijn grondgebied. Het is inderdaad de Belgische streek
met het grootste aantal productiefaciliteiten voor speciale bieren. Bijna elke gemeente
heeft zijn eigen bier en brouwerij. Langs deze route vindt u vier befaamde ambachtelijke
brouwerijen en ongewone plaatsen die u lokale bieren laten ontdekken. En misschien kunt
u beginnen met een halte in Doornik (Tournai), op een steenworp van de kathedraal, in de
winkel Le Moine Austère, rue Dorez 8, waar meer dan 400 bieren uit Picardisch Wallonië
en België te koop worden aangeboden.
ONTDEKKEN

•K
 onijn op Doornikse wijze (konijn met
pruimen en rozijnen)
• Doornikse Salade (tarwesalade, uien,
appel, witlof, rode kool met azijn en
boontjes.)
• Le Palet de Dame (biscuit puur
boter bedekt met abrikozenjam en
suikerglazuur)
• Les Ballons de Tournai (zwarte bonbons
met drie suikers)
• De kazen geaffineerd door Jacquy Cange
in Stambruges

•D
 oornik, zijn erfgoed en zijn musea
www.visittournai.be
•H
 et Automuseum, collectie Mahy
www.mahymobiles.be
•A
 th, zijn levendige straten en zijn musea
www.ath.be
Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde
(Antenne Tournai)
Quai Saint-Brice, 35
7500 Tournai
+32(0)69 78 98 16
www.visitwapi.be

4. BRASSERIE
DUPONT

5. BRASSERIE
DES LÉGENDES

Familiebrouwerij gespecialiseerd in de fabricatie van
bieren met tweede gisting
in de fles. De Moinette en
Saison Dupont worden er
gebrouwen op de traditionele manier. Sinds 1990
wordt een deel van de productie gebrouwen onder
biolabel en sinds 1995 worden ook vijf kaasvariëteiten
ter plaatse geproduceerd.
Brasserie Dubuisson - © WBT - Denis Erroyaux

Mons

SMULLEN

Rue Basse, 5
7904 Tourpes
+32(0)69 22 56 39
www.brasserie-dupont.com

M

D

W

D

V

Er zijn tal van legendes verbonden aan de bieren die
geproduceerd worden door
deze brouwerij, zoals het
bier van de Ducasse van Ath,
la Gouyasse (Goliath in het
lokale dialect, wat verwijst
naar een van de reuzen).
De enige Belgische bieren
“100% uit de streek”, van de
bodem tot het glas! Allemaal
heerlijkheden die uw smaakpapillen ter plaatse kunnen
waarderen, in de zomer vergezeld van streekproducten.
Rue du Castel, 19
7801 Irchonwelz
+32 (0)68 28 79 36
www.brasseriedeslegendes.be

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

D

W

D

V

Z

Z

Enkel 1e zaterdag van de maand
10.30 : Fr ; 11 : Nl ; 11.30 : En

M

D

W

D

V

Z

Ma - Vr 9 – 18 ; Za 9 – 16

Z

M

8.30 – 12.30 en 14 – 17.30
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Mons - Grote Markt - © WBT - J.P. Remy

Mons

E19

Quaregnon

Colfontaine Frameries
Quiévrain

N546

4
5

N543

3

2

N548

Quévy-le-Grand
Quévy
N563

N555

Angreau
N553

Dour

1

France

Meaurain

3

Quévy : 41 km

Meaurain

De lekkerbekkenroute
in de streek van Bergen
1. RUCHERS
DU HAUT-PAYS

2. CHOCOLATERIE
DRUART

In dit dorpje aan de rand van
het Natuurpark van le HautPays, biedt Philippe, een
telg uit een imkersfamilie,
een gouden nectar aan. De
bijenkorven en bijen zijn het
resultaat van een heel leven.
In de ogen van deze producent ontdekt men de passie
voor zijn werk. Bezoek aan
de bijenkorven en verkoop
van verschillende soorten
honing, propolis, pollen en
bijenwas in de winkel.
Rue de La Chapelle des Français, 2
7387 Meaurain
+3(0)479 38 64 04
www.rucherduhautpays.be

M

D

W

D

V

Z

3. BRASSERIE
DE BLAUGIES

Camille Druart, een echte
meester op het gebied van
smaak, is al 30 jaar actief
in zijn chocoladefabriek.
Deze autodidact innoveert
en creëert nieuwe recepten, tussen een subtiel afwegen van ingrediënten en
de krachtige smaak van de
chocolade. Mochten specerijen en chocolade muzieknoten zijn, dan was de praline er de harmonie van!
Rue de Boughors, 13
7387 Angreau
+32(0)65 75 95 21
www.chocolat.be

Kleine familiebrouwerij, opgericht in 1988, die verschillende soorten niet-gefilterd
bier produceert met tweede gisting in de fles, zoals
de Moneuse of Saison d’Epeautre. Het zijn bieren die
het karakter van de streek
weerspiegelen, tussen zacht
en bitter. Streekgerechten,
bereid met lokale bieren,
vindt u in het restaurant van
de brouwerij, Le Fourquet,
er vlak naast gelegen.
Rue de la Frontière, 435
7370 Dour
+32(0)65 65 03 60
www.brasseriedeblaugies.com

Z

M

D

M

D

W

D

W

D

V

Z

Z

Groep van min 15 pers.

17 – 20

V

Z

Z

17 – 20

M

D

W

D

V

Z

Ma – Do 9 – 12 en 14 – 17;
Za 10 – 12.30

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Dagelijks op afspraak
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évy

SMULLEN

ONTDEKKEN

• De
 chocolade van Georges Doutrelepont
in Nimy en van Ann Douteur in Lombise
• De geitenkaas van La Petite Vacresse in
Herchies
• De bieren van de brouwerij Ça Brasse
Pour Moi in Boussu
• De biogroenten en het fruit van de
Potager des Délices in Blaregnies
• De pagnon borain taart van de bakkerijpatisserie Au Pagnon in Colfontaine

•D
 e historische site van Grand-Hornu
www.grand-hornu.eu
•H
 et Pass in Frameries - www.pass.be
•D
 e vele musea van Bergen
www.visitmons.be
Maison du Tourisme de la Région de Mons
Grand-Place, 27 (Visit Mons)
7000 Mons
+32(0)65 33 55 80
www.visitmons.be

4. DOMAINE DU
CHANT D’EOLE

Domaine du Chant d’Eole - © WBT - Denis Erroyaux

5

Deze route leidt u door het zachte, met bomen begroeide platteland van Les Hauts Pays
en door charmante dorpen langs de Frans-Belgische grens. Tal van sporen van vroegere
activiteiten zijn nog zichtbaar zoals de (gesloten) uitstalramen van oude winkels uit
een tijd dat handel en smokkel het wel en wee van de streek bepaalden. Langs de route
wachten u boeiende ontdekkingen en interessante ontmoetingen met ambachtelijke
producenten. Voorzie zeker een halte in Bergen (Mons), in 2015 Culturele hoofdstad van
Europa, waar tal van musea en historische sites een bezoek waard zijn. U ontdekt nog
meer producenten, ervaringen en ideeën voor tochten op de website van het Maison du
Tourisme.

5. FERME
FOSSELARD

Het domein zag het daglicht in 2015 en bevindt zich
in een veld met windmolens. Aan de voet van de
molens ontwikkelen zich de
Chardonnay, de Pinot Noir
en de Pinot Blanc wijnstokken. Op deze kalkgrond en
met een ideale ligging op
de heuvelrug, maakt men
een kwaliteitsvolle droge
blanc de blanc en een droge rosé.

De
boerderij
Fosselard
biedt zuivelproducten van
de eigen veestal zoals melk,
boter, ijs, yoghurt, chocopasta, kazen… De productie
van de boerderij is gericht
op de korte keten en wordt
verkocht in de aanpalende
winkel. De boerderij is ook
pedagogisch en ontvangt
veel groepen kinderen voor
stages maar ook voor verjaardagen.

Grand Route, 58
7040 Quévy-le-Grand
+32(0)65 22 05 00
www.chantdeole.be

Chaussée Brunehaut, 35
7041 Quévy
+32(0)65 58 68 06
www.fermefosselard.be
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D

V

Z

Z

Groep van min. 10 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

Wo - Do 10-17; Vr - Za 10-18

M

D

W

D

V

Z

Z

Di - Vr 14 – 18;
Za 9 – 12.30 en 14 – 17
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Canal du centre – Hydraulische lift - © WBT - Bruno D’Alimonte

1

Nivelles

Braine-le-Comte
2

N6

E19

Soignies
3

Le Roeulx
4

Mons

E42

La Louvière

Strépy-Bracquegnies
5

Charleroi
Binche

4

Binche : 32 km

Braine-le-Comte

De route van de heerlijkheden
in de Centrumstreek
1. CHOCOLATERIE
LEGAST

2. FERME LE BAILLI

Claude Legast, sinds 2002 gevestigd in Braine-le-Comte,
besliste om zijn loopbaan te
heronriënteren, zijn passie voor
chocolade te volgen en een
echte ambachtelijke chocolademaker 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 gebruikt enkel grondstoffen van
de beste kwaliteit. Ontdek zijn
pralines, tabletten, chocoladegebak, makarons…

De familie Degrève
nodigt u uit om de fabricatie te ontdekken van haar
melkproducten en boerderijkazen 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 Holstein. U kunt naar keuze de
kaasmakerij bezoeken (vrij
gratis bezoek), de veestal
en de etappes voor het maken van de kaas (te betalen
rondleiding voor groepen).

Rue de la station, 65
7090 Braine-le-Comte
+32(0)67 56 08 74
www.legastchocolatier.com

Chemin des Théodosiens, 126
7060 Soignies
+32(0)67 33 28 92
www.lebailli.be

M

D

W

D

V

Z

Z

Groep van min 10 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

9.30 – 18.30

M

D

W

D

V

Z

Z

3. BRASSERIE
SAINT-FEUILLIEN
Al sinds 1873 produceert
de familie Friart verschillende 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 ontwikkelen, zoals biobieren of
zonder gluten.
Rue d’Houdeng, 20
7070 Le Roeulx
+32(0)64 31 18 18
www.st-feuillien.com

M

M

D

W

D

V

Z

Ma 13 – 18;
Di- Vr 8.30 – 18; Za 9 – 17

Z

D

W

D

V

Z

Z

Za 14, Zo 10.30 + groepsbezoeken van min 10 pers. op afspraak

individueel of groep van min 15
pers. op afspraak

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 18
(Rue d’Houdeng, 220)

14

WBTPRD0021-ItGour-NL_2itineraire.indd 14

31/05/17 10:28

SMULLEN

ONTDEKKEN

• 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

• Het Historisch Centrumkanaal en zijn
hydraulische liften (UNESCO)
voiesdeau.hainaut.be
• Domein van het Kasteel van Seneffe
chateaudeseneffe.be
• Internationaal Museum van het Carnaval
en het Masker – www.museedumasque.be

4. FERME DELSAMME

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

5. BRASSERIE LA
BINCHOISE

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

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 produceert. Een brouwerijmuseum en een bierwinkel sluiten het bezoek af.

Place de Strépy, 2
7110 Strepy-Bracquegnies
+32(0)64 44 13 18
fermedelsamme.over-blog.com

Faubourg Saint-Paul, 38
7130 Binche
+32(0)64 33 61 86
www.brasserielabinchoise.be

M
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W

D

V

Z

Z

Z

Z

11.30 – 18

M

D

W

D

V

Z

Z

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

M

D

W

D

V

11.30 – 18

La Brasserie Binchoise - © WBT - Emmanuel Mathez

rleroi

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.
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Charleroi - Nieuwe kaaien van Sambre - ©WBT - Christophe Vandercam

5
N583

Trazegnies

E420

N583

R3
Fontainel’Evêque

4

Châtelet

Charleroi

N579

N503

Montignies-le-Tilleul
N5

3
2

1

N574

Gerpinnes

5

Trazegnies : 37 km

Gerpinnes

Cultuur en lekkernijen in
het Land van Charleroi
1. MOULIN BANAL
DE GERPINNES

2. FERME DE
RAZ BUZÉE

In het historische centrum
van het dorp werd deze
mooie watermolen zorgvuldig gerestaureerd. Zijn
mechanismes
laten
toe
ambachtelijk meel te maken maar ook om groene
elektriciteit te produceren.
In de verkoopsruimte ontdekt u een bier en een kaas
die speciaal voor de molen
worden geproduceerd.
Rue du Moulin, 3
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 30 91
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W

D

V

Z

Z

M
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W

D

V

Z

Z

10 – 12 en 13.30 – 18

3. AUX SAVEURS DES
FRAISES DU VILLAGE

Familieboerderij gespecialiseerd in de ambachtelijke
fabricatie van kazen van
rauwe koemelk. De boerderij produceert verse kazen
van het type Belgische Brie,
Tomme de Raz Buzée maar
ook Rigodon, een halfharde
kaas geaffineerd met bier,
die zijn naam ontleent aan
een tamboernummer van
de folkloristische marsen uit
het gebied tussen Samber
en Maas.

Winkel en consumptiesalon voor producten
die ter plaatse worden geteeld, op het platteland, in
de grootste exploitatie van
fruit en groenten van Wallonië. Wafels, pannenkoeken,
ijs, diverse soorten gebak
met verschillende variëteiten van aardbeien, maar
ook hartige en ambachtelijk bereide gerechten met
groenten van de boerderij
staan op het menu.

Rue des Flaches, 42
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 44 97
blaimont.frederic@skynet.be

Rue de Godiassau, 47
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 50 02
www.fraisesduvillage.be

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 11
Groep van 4 tot 10 pers.

M

D

W

D

V

Z

Ma, Di, Do, Za 9 – 18
Wo, Vr 13 - 18

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Van april tot aug. Di - Do 10 – 18.30;
Vr - Zo 10 – 20
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1

nes

SMULLEN

ONTDEKKEN

•L
 a Gayette de Charleroi (praline in de
vorm van een eierkool)
• La Sambrée (bier en praline gecreëerd
ter gelegenheid van de 350e verjaardag
van Charleroi in 2016)
• Tomme de Raz Buzée en Rigodon
(kazen van de Ferme de Raz Buzée in
Gerpinnes)
• Le Gré d’or (aperitief op basis van
citroenschillen van het Domaine du Gré)
• Het Bière Blanche van Charleroi, de
Blonde du Pays Noir, de Cuvée de
Trazegnies, het bier Bisous M’chou...

•M
 useum van de Fotografie in Mont-surMarchienne – www.museephoto.be
•L
 e Bois du Cazier in Marcinelle
www.leboisducazier.be
•M
 useum van de Folkloristische Marsen
in het gebied tussen Samber en Maas in
Gerpinnes – www.museedesmarches.be
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

4. MANUFACTURE
URBAINE

5. CHÂTEAU DE
TRAZEGNIES

De Manufacture Urbaine is een nieuw en
veelzijdig centrum dat
zijn deuren opende in
de lente van 2017. Het bevindt zich in het hart van
Charleroi, aan de oever van
de Samber. Er wordt bier
gebrouwen, brood gebakken en koffie gebrand. Alles kan geproefd worden, in
een gezellige sfeer.
Quai Arthur Rimbaud, 11
6000 Charleroi
+32(0)477 41 06 47
www.manufacture-urbaine.com

© WBT - Emmanuel Mathez

let

De kracht van het Land van Charleroi zit ongetwijfeld in zijn verscheidenheid. Een grote
stad die verrijst te midden van opmerkelijke natuurgebieden. Deze route neemt u mee
doorheen dit land van cultuur en erfgoed, met een halte in een stad in volle verandering
maar ook in een streek met een beroemde folklore: de marsen uit het gebied tussen
Samber en Maas, die door Unesco erkend zijn als Oraal en Immaterieel Erfgoed van de
Mensheid. Kom de verschillende smaken ontdekken dankzij deze smulroute die toegespitst
is op kwaliteitsvolle producten tussen platteland en stad.

M

D

W

D

De streekwinkel van het
Kasteel
van
Trazegnies
biedt verschillende soorten
bier met de afbeelding van
het kasteel, wijnen, alcoholische dranken, appel- en
perensap, en ook honing
uit de streek. In het seizoen,
van mei tot september, kunt
u de nieuwe gerestaureerde zalen en de romaanse
en gotische kelders van het
kasteel bezoeken. Een aanrader.
Place Albert 1er, 32
6183 Trazegnies
+32(0)71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be

V

Z

Z

V

Z

Z

11 – 22

M

D

W

D
11 – 22

M

D

W

D

V

Z

Z

Het hele jaar: Ma – Vr 9 – 15
Mei - sept : Zo 14.30 - 17.30
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Lacs De L’Eau D’Heure - AquaGolf - ©WBT - David Samyn

3
4

Ragnies
N932

2

Chastrès

Florennes

Beaumont
Lacs de l’Eau
d’Heure
N53

France

Cerfontaine
Froidchapelle

Philippeville

N5

5
N99

Virelles
Couvin

Olloy-sur-Viroin

1

Bourlers

6

Olloy-sur-Viroin : 96 km

Bourlers

Ontdekking van de smaken
van het Pays des Lacs
Neem een duik in
het hart van ‘Chimay
Experience’, een permanente interactieve tentoonstelling die de geheimen en de geschiedenis
onthult van de fabricatie van
de trappistenbieren en kazen
van Chimay. Meer dan 150
jaar traditie en authenticiteit.
Op het einde van het bezoek
volgt een proeverij.
Rue de Poteaupré, 5
464 Bourlers
+32(0)60 21 14 33
www.chimay.com

M

D

W

D

V

Z

Z

2. BAKKERIJ
SOLBREUX
Sinds 1842 zetten zes generaties de traditie voort.
Het Huis ‘Solbreux’ maakt
de echte makarons van
Beaumont, lekkere biscuits
op basis van fijngemalen
amandelen en suiker. Zij krijgen vorm op ambachtelijke
wijze, met behulp van de
duim en een zilveren lepel.
Rue de Binche, 6
6500 Beaumont
+32(0)71 58 80 67
www.solbreuxdecamps.be

M

D

1/4 – 5/11 : 10 – 18;
Andere: uren op aanvraag

M

D

W

D

V

Z

Z

1/4 - 5/11: 10 - 18;
Andere: uren op aanvraag

W

D

V

Z

Z

Z

Z

Vanaf 15

M

D

W

D

V

8 – 12.30, 14 – 18.30; Ma > 18;
Zon- en feestdagen: 8 – 13; 14 – 18.30

Distillerie De Biercée - © WBT - David Samyn

1. ESPACE CHIMAY
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De route van de smaken van het Pays des Lacs nodigt u uit voor een bezoek aan
producenten die graag hun vakkennis en hun passie voor kwaliteitsvolle producten met
u delen. Er wachten u boeiende ontmoetingen en proeverijen. Deze route neemt u mee
in de streek van Chimay, Sivry-Rance, Beaumont, Thuin, Walcourt, Couvin en Viroinval.
Onder meer vanwege de verscheidenheid van de landschappen en de gebouwen met een
lange geschiedenis wordt u quasi zeker verleid door de charmes en de smaken van deze
mooie streek.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e Escavèche van Chimay (koude
bereiding op basis van gekookte vis en
een met azijn aangemaakte saus)
• De Boulette de Romedenne, Surice of
Beaumont (verse kaas van koemelk)
• De chocoladelekkernijen van La
Dacquoise in Gozée (Thuin)
• De eendenfilet en eendenlever van de
Ferme de la Sauvenière in Hemptinne
(Florennes)
• De bieren van de Brasserie de Silenrieux

•B
 rasserie des Fagnes in Mariembourg
www.fagnes.be
•D
 e Meren van de Eau d’Heure
www.lacsdeleaudheure.be
•T
 reignes, museadorp
www.treignes.info

3. DISTILLERIE
DE BIERCÉE

4. CHOCOLATERIE
VANLIEFF’S

De enige Belgische stokerij
van fruitbrandewijnen, gevestigd in een gebouw beladen met geschiedenis langs
de Napoleonroute. De Eau
de Villée, de P’tit Péket, de
Poire Williams N°1 en andere
sterkedranken worden zorgvuldig gedistilleerd volgens
de regels van de kunst. De
stokerij kan volledig bezocht
worden. Er is een proeverij
ruimte met een ruime keuze
aan Belgische producten.
Rue de la Roquette, 36
6532 Ragnies
+ 32(0)71 50 00 50
www.distilleriedebiercee.com

M

D

W

D

V

Maison du Tourisme du Pays des Lacs
Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 59 69 19
www.visitpaysdeslacs.be

Z

Z

Deze chocoladefabriek, opgericht in 1988, draagt ambachtelijke tradities en kwaliteit hoog in het vaandel. De
onderneming is gevestigd
nabij Walcourt en kan heel
wat liefhebbers van lekkernijen verleiden. Zij nodigt u
uit om in groep in het atelier
kennis te maken met de fabricatie van pralines en andere zoetigheden, of om uw
keuze te maken in de winkel.
Allée JF Kennedy, 2
5650 Chastrès
+32(0)71 63 46 30
www.chocolaterie-vanlieffs.com

M

D

W

April - Sept : Do - Zo om 15;
Okt - Nov : Za - Zo om 15

M

D

W

D

V

Z

Z

Ma - Vr 9 – 16.30
+ April - Nov : Za - Zo 12 – 18

D

V

Z

Z

Z

Z

5. ESCAVÈCHE
LA MADELEINE ESCAVIR
Philippe en zijn twee zonen bereiden verschillende
gerechten op basis van vis
zoals forelfilet en -rillettes,
maar ook de befaamde
‘Escavèche de Chimay’ die
zeer populair is in de streek
en onlangs het label IGP
(Beschermde Geografische
Indicatie) kreeg. Hier worden nog steeds oude gezinsrecepten gebruikt, met
een traditionele bereiding
op basis van bruine of witte
saus.
Rue Jean Chot, 35
5670 Olloy-sur-Viroin
+32(0)60 39 00 35
www.escavir.be

In groep

M

D

W

D
10 – 18

V

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 18; Za 9.30 – 16; Zo 10 – 12
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Nivelles - Collégiale Sainte-Gertrude - Klooster - ©WBT - Jean-Paul Remy

Uccle

Hal

R0
N5

Waterloo

5

La Hulpe
Genval

3

E429

N7

Braine-l’Alleud

Bierghes

4

R0

E19
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

2

Genappe

1

Braine-le-Comte

Nivelles R24

Soignies
Ecaussinnes

7

Nivelles

Bierghes : 56,5 km

Tussen Geschiedenis en
Streekeigenheid in het Land
van Nijvel en Waterloo
2. LES APÉROS
DE PHILOMÈNE

Serge Alexandre, banketbakker en ambachtelijke
chocolademaker, kreeg de
titel van ‘beste chocolademaker van België’. Hij verkoopt kwaliteitsvolle producten die exclusief in zijn
atelier worden gemaakt,
kiest daarvoor de juiste grondstoffen en steunt
op zijn rijke vakkennis. Hij
verwerkt seizoenfruit met
chocolade op basis van cacaoboter van diverse oorsprong.
Boulevard de la Fleur de Lys, 14
1400 Nivelles
+32(0)67 33 97 33
M

D

W

D

V

Z

Z

Deze ambachtelijke likeurstokerij, ondergebracht in
een prachtige schuur, biedt
een gamma aperitieven op
basis van planten, fruitwijnen, pékèts, en verder gelei en stroop. De producten
zijn handmatig vervaardigd
en zijn ter plaatse beschikbaar na het bezoek, alsook
in de winkel Pass’Avant, gelegen op hetzelfde adres.
Chaussée de Bruxelles, 60
1472 Genappe
+32(0)67 83 06 37
www.lesaperosdephilomene.be

M

M

D

W

D

V

Z

Z

7 – 19 ; Zo > 18

D

W

D

V

Z

Z

Zo om 13 of op afspraak
voor groepen van 10 pers.

Groep van max 12 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

In de winkel Pass’Avant: Di – Vr
9.30 – 18, Za 9.30 – 17

Les Apéros de Philomène - © WBT - Denis Erroyaux

1. CHOCOLATERIE
ALEXANDRE
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Hulpe
Genval

Ontdek het westelijke deel van Waals-Brabant en passeer langs verschillende smulhaltes
en historische sites. Laat uw smaakpapillen de nieuwe smaken van onze lokale producten
ontdekken, van bier dat geproduceerd wordt op een plaats die beladen is met geschiedenis
tot likeuren en fruitwijnen van een gepassioneerde ambachtsman, en van heerlijke
melkproducten die groot en klein zullen verleiden tot befaamde chocoladeproducten. Het
parcours biedt ook tal van culinaire schatten zoals de beroemde Târte al Djote van Nijvel
(Nivelles), die warme taart met kaas en snijbiet, of de enige geuze die geproduceerd
wordt in Wallonië.
SMULLEN

ONTDEKKEN

•H
 et brood en het gebak van de Ferme du
Hameau du Roy in Vieux-Genappe
• De Canestias de Nivelles (droge, licht
gesuikerde biscuit)
• De Târte au Crastofé (taart met vette
kaas) van Ittre
• De escargots van de Ferme Saint-Véron
(slakkenkweker) in Braine-le-Château
• De taart met bruine suiker van Waterloo

• Memoriaal 1815, Heuvel van de Leeuw,
Panorama van de Slag van Waterloo
en de Ferme d’Hougoumont
www.waterloo1815.be
• Wellingtonmuseum
www.museewellington.be
• Collegiale kerk Sainte-Gertrude in Nivelles
www.tourisme-nivelles.be
Maison du Tourisme Ouest Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 218
1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10
www.waterloo-tourisme.be

3. FERME DE
MONT-SAINT-JEAN

4. FERME DU
CHÂTEAU

De microbrouwerij van Waterloo ontvangt u op de Ferme de
Mont-Saint-Jean die als hospitaal werd gebruikt door de Engelse militairen tijdens de Slag
van Waterloo. In gezelschap
van de meester-brouwer ontdekt u de verschillende fases
van het ambachtelijke brouwen van het bier van Waterloo.
Naast de bieren die ter plaatse
worden gebrouwen, biedt de
charmante winkel een breed
assortiment Belgische streekproducten.

5. GUEUZERIE
TILQUIN

Op de Kasteelhoeve
vindt u een heel gamma zuivelproducten zoals
kaas, ijs, sorbet, maar vooral
heerlijke verse melk die 24
uur per dag beschikbaar is
dankzij de handige automaat aan de buitenzijde.
Rue du Bois Planté, 1
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
+32(0)67 21 27 19
eddypussemier@yahoo.fr

De Gueuzerie Tilquin uit
Bierghes, in de vallei van de
Senne, is de enige brouwerij
die deze heerlijke biervariëteit brouwt in Wallonië. Er
wordt vers gebrouwen lambiek gekocht bij andere producenten, die dan overgeheveld wordt in eiken vaten.
De bieren gisten en rijpen
zo gedurende 1, 2 of 3 jaar.
Chaussée Maieur Habils, 110
1430 Bierghes
+32(0)472 91 82 91
www.gueuzerietilquin.be

Chaussée de Charleroi, 591
1410 Waterloo
+32(0)2 385 01 03
www.fermedemontsaintjean.be
M

D

W

D

V

Z

Z

M

Groep van min 7 pers.

M

D

W

D

V

Z

10 – 18

D

W

D

V

Z

Z

Groep van min 10 pers.

Z

M

D

W

D
10 – 19

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Sept - juni: Za 10.30 – 13
of op afspraak
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Louvain-La-Neuve - Kosmopolite Art Tour 2015 - ©WBT - Bruno D’Alimonte

2

E411

Pécrot

La Hulpe
Genval
Rixensart

1

Wavre

3

Chaumont-Gistoux

OttigniesLouvain-la-Neuve

4

N4

5

Nivelles
Villers-la-Ville

Walhain

Chastre
Gembloux

8

Wavre

Chastre : 45 km

‘Zoet en hartig’
tocht in het centrum
van Waals-Brabant
2. BRASSERIE
DU RENARD

Deze chocoladefabriek mag
uitpakken met een unieke
vakkennis en biedt een ongelofelijke diversiteit: 130
verschillende pralines, met
de hand gemaakt. Men gebruikt daarvoor streek- en
seizoenproducten zoals noten, amandelen, kersen, hazelnoten… L’Art de Praslin is
befaamd vanwege zijn unieke en traditionele recepten
die al sinds verschillende
generaties worden doorgegeven.

Deze brouwerij werkt in de
vom van een participatieve
coöperatieve met een sociaal 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 wanneer u ze proeft. Het bezoek
aan het atelier laat een bijzondere vakkennis zien op
het gebied van de fabricatie
van deze streekproducten.

Rue de Nivelles, 12
1300 Wavre
+32(0)10 22 32 40
www.artdepraslin.be

Rue Constant Wauters, 22
1390 Pécrot
+32(0)491 74 36 00
www.brasseriedurenard.be

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

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

M

D

W

D

V

Z

Z

Ma 10 – 12, 14 – 18;
Di-Za: 9.30 –18

D

V

Z

Z

V

Z

Z

9 – 18

M

D

W

D
9 – 18

© WBT - Denis Erroyaux

1. ART DE
PRASLIN
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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

ONTDEKKEN

• 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-laVille (worst van licht gerookt varkensvlees,
met hazelnoten en bier van de abdij)

•W
 alibi – www.walibi.com
•H
 ergé Museum in Louvain-la-Neuve
www.museeherge.com
•A
 bdij van Villers-la-Ville – www.villers.be

3. LES TARTES DE
CHAUMONT-GISTOUX
Dit huis dat werd gesticht
in 1945, zet een traditie voort die de faam van
Chaumont-Gistoux vestigde. Taarten, gebak, quiches,
zoet en hartig, al deze ambachtelijke producten zorgen voor een waterval van
lekkere smaken. Die zijn te
danken aan de juiste keuze
van de grondstoffen en de
traditionele recepten. Alle
producten worden gemaakt
in het atelier onder de winkel.
Chaussée de Huy, 240
1325 Chaumont-Gistoux
+32(0)10 68 84 36
www.tarteschaumontgistoux.com

Maison du tourisme des Ardennes
brabançonnes
Rue de Nivelles, 1
1300 Wavre
+32(0)10 23 03 23
www.mtab.be

4. CHAMPIGNONS
SMARTMUSH

5. FERME DU
PATRIOTE

Quentin en Théodore, twee
jonge ondernemers, hebben deze eco-pedagogische
paddenstoelenkwekerij opgestart. Zij bieden hun biologische paddenstoelen aan
in korte-ketenverkoop: grijze,
gele of roze oesterzwammen, shiitakes en ook Japanse bundelzwammen. Een
heel programma, tegelijk vol
smaak en vakkennis dat u uitnodigt voor een ontdekking.
Rue de la Station, 95
1457 Walhain
+32(0)483 37 15 61
www.smartmush.be

M

D

W

Benjamin en zijn ouders hebben een winkel geopend in de
oude stalling van hun
grote Brabantse vierkantshoeve, die typisch is voor
deze streek. Zij verkopen
er biogroenten, eieren, kippen (eigen teelt) maar ook
andere producten van lokale ambachtslui en landbouwers (honing, boter, ijs,
charcuterie, bieren, sappen...).
Rue de Mellery, 91
1450 Chastre
+32(0)476 47 72 41

D

V

Z

Z

V

Z

Z

10 – 15

M

D

W

D

V

Z

8 – 19

Z

M

D

W

D
10 – 15

M

D

W

D

V

Z

Z

Wo 12 –19; Do - Vr 15 – 19;
Za 9.30 – 18
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Mélin - © FTProvince de Brabant Wallon - T. Lambert
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3

Orp-le-Grand

4

N279

Chaumont-Gistoux
Glimes

Jauche

N29

N243

E411

2

Perwez

9

Piétrebais

Orp-le-Grand : 43 km

De ontdekking van het
culinaire erfgoed van
Brabants Haspengouw
2. FERME
MASSON-WILLEMS

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

De boerderij van Thierry en
Nadia is gespecialiseerd in
producten op basis van rauwe koemelk. U kunt er melk
kopen (vol, halfvol, mager),
boter (en knoflookboter),
kaas en lekkere desserts
(chocolademousse of met
speculoos, rijstpap, eiercrème en smeerpasta’s).
Rue du Mont, 187
1360 Perwez
+32(0)476 99 74 56
thierryetnadia@gmail.com

Rue de la Chise, 4
1315 Piétrebais
+32(0)10 84 02 12
www.vergerdelachise.be

M

D

W

D

V

Z

Z

9.30 – 12 en 13.30 – 18

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Verger de la Chise - © Ferme de la Chise

1. VERGER
DE LA CHISE
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5

-le-Grand

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.

SMULLEN

ONTDEKKEN

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

•T
 al van vierkantshoeves, symbolen van
het Haspengouwse landschap
•D
 e steengroeve van Opprebais en La
Sente (kunstpad)
•M
 élin, een van de Mooiste Dorpen van
Wallonië – www.beauxvillages.be

3. FERME DE
LA TOUR

4. PÂTISSERIE
LE VATEL

De Ferme de la Tour, ‘Cense
del Tour’, is op een karakteristieke manier ingeplant ter
hoogte van het koor van de
kerk van Glimes. Men vindt
er vooral eendproducten
die bereid zijn op de boerderij en die zeer gewaardeerd worden door liefhebbers en restaurantkoks.
De Ferme de la Tour is ook
een kruidenierszaak waar
u ideeën, tips en voedingsproducten vindt.
Place Saint-Joseph, 4
1315 Glimes
+32(0)10 88 10 08
www.lafermedelatour.com

M

D

W

D

Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne
Rue du Château, 13
1370 Jodoigne
+32(0)10 22 91 15
www.hesbayebrabanconne.be

V

Z

Ma- Vr 9 – 12.30 en
14-18; Za 10 – 18

Z

5. LA CORBEILLE

Traditionale
bakkerij-banketbakkerij met
een kleine avant-gardistische toets. Jacques Henrard
is al meer dan tien jaar ambachtelijk 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.

Slagerij en delicatessenwinkel die de beste
producten van de streek
aanbiedt, zoals de typische
boudin vert van Orp. Men
biedt ook een kwaliteitsvolle traiteurdienst met alleen
eigengemaakte producten.
La Corbeille kreeg het label ‘Artisanat Certifié’ (ambachtsman, een wettelijke
erkenning van de FOD Economie).

Place de la Liberté, 6
1350 Jauche
+32(0)19 63 34 38
www.patisserie-levatel.be

Rue Virgile Ovart, 9
1350 Orp-le-Grand
+32(0)19 63 43 35
www.la-corbeille.be

M

D

W

D

V

7 – 18; Zo > 17

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Di - Vr 8.30 – 18.30;
Za: 7.30 – 18.30; Zo: 7.30 – 12.30
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Abbaye de Floreffe - © MTSO - JB Van Achter
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N90

2
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3
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N90

Arsimont
N988

Charleroi

10

Floreffe

Beuzet

Gembloux : 46 km

Langs de route van
de bieren, kazen en abdijen
in Sambre-Orneau
1. FERME DE LA
VALLÉE – L’ESCARGOT DE L’OURCHET

Eric en Dominique Roberti
hebben hun slakkenkwekerij
gevestigd in een prachtige
vierkantshoeve uit de 18e
eeuw. De Helix Aspera escargots, zowel de kleine wijngaardslakken (Petits Gris)
als de grote (Gros Gris) zijn
pure producten van de Ferme de la Vallée. U ontdekt
er de teelt in een gemengd
atelier, de reproductiezaal
en de nursery, maar ook de
manier van bereiden!
Rue Chainisse, 13
5030 Beuzet
+32(0)81 56 99 54

M

D

2. MOULIN-BRASSERIE DE
L’ABBAYE DE FLOREFFE

3. FERME DE LA
GROSSE HAIE

De oude brouwerij-molen
bevindt zich aan de voet
van de abdij. Dit indrukwekkende gebouw in regionale
natuursteen dateert uit de
13e eeuw en door de eeuwen heen zijn de configuratie en het aspect nauwelijks gewijzigd. Momenteel
wordt het gebouw gebruikt
als onthaal voor toeristen
die de abdij willen bezoeken. Men serveert er de bieren, het brood en de kazen
van Floreffe.

De boerderij ligt in de
gemeente Sambreville.
De kruidenierswinkel biedt
producten die ter plaatse
werden geproduceerd op
basis van rauwe melk zonder kleur- noch bewaarmiddelen. Hun unieke smaak
danken ze aan de bijzondere melkproductie en de
rijpingsomstandigheden.
Het aanbod omvat verschillende soorten kazen, proeverijplateaus, ijs, yoghurt,
boter, confitures de lait (karamelpasta), smeerpasta’s…

Rue du Séminaire
5150 Floreffe
+32(0)81 44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be
W

D

V

Z

Route de Fosses, 222
5060 Arsimont
+32(0)495 93 42 73
www.fermedelagrossehaie.be

Z

9 – 18
Groep van min 8 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 18

M

D

W

D

V

Z

11 – 18; Za en Zo > 20

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Vr 14 – 19;
Za 8.30 – 16

26

WBTPRD0021-ItGour-NL_2itineraire.indd 26

31/05/17 10:29

E411

Deze route in het noordwesten van de provincie Namen, tussen de Samber en de Orneau,
laat u kennismaken met een verrassende streek die een combinatie van natuur, erfgoed
en streekproducten biedt. Begin met de Abdij van Gembloux en ga even binnen bij het
Maison du Tourisme, ontdek kastelen en abdijen met heel wat facetten, profiteer van de
bucolische landschappen en geniet ondertussen van heerlijke bieren en kazen. Een heel
programma dat u ook terugvindt op de applicatie ‘Tous en Sambre-Ormeau’, gerealiseerd
door het Maison du Tourisme.

Namur

SMULLEN

ONTDEKKEN

•B
 ieren: Bertinchamps, Floreffe, Spyroux,
Ligny 1815, het Abdijbier van Gembloux,
Auveloise…
• De aardbeien van Spy en Franière
• De waterkers van de Cressonnière
Eustache
• Het fruit van het Domaine de la
Pommeraie in Gembloux

• Museum van de Slag van Ligny
www.ligny1815.org
• Espace de l’Homme de Spy
(informatiecentrum over de Mens van Spy)
www.hommedespy.be
• Kasteel van Corroy-le-Château
www.corroy-le-chateau.com
Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3
5030 Gembloux
+32(0)81 62 69 66
www.sambre-orneau.be

De Boerderij van Goyet bevindt zich in een
idyllische omgeving en
biedt een gamma lokaal en
seizoengebonden fruit en
groenten, op duurzame manier geteeld, met respect
voor het milieu. In haar winkeltje verkoopt Anne ook
bieren zoals Auveloise, Spyroux, het bier van l’Homme
de Spy, naast verschillende
ambachtelijke boerderijproducten.
Rue des Peupliers, 6
5190 Jemeppe-sur-Sambre
+32(0)478 83 60 92
fermedegoyet.skynetblogs.be

5. FERME-BRASSERIE
DE BERTINCHAMPS
De familie Humblet biedt
boerderijbieren, gebrouwen
op de oude manier, met louter mout en hop, zonder kruiden of additieven. Het etiket
toont een grote hoofdletter
‘B’, een verwijzing naar Bertinchamps, België, Bier en
Benoît, de meester-brouwer.
Na reservering kunt u een
bezoek brengen aan de site,
gevolgd door een proeverij,
en genieten van de lekkere
streekkeuken in het restaurant van de brouwerij.
Rue Bertinchamps, 4
5030 Gembloux
+32(0)81 87 85 28
www.bertinchamps.be
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Groep van min 15 pers.
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Wo en Vr 10.30 – 18;
Za 9 – 17
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11 – 18
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Z

Z

© Brasserie de Bertinchamps

4. FERME DE GOYET
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Citadelle de Namur - © WBT - Denis Erroyaux

Namur
Floreffe

5

Wépion
Bois-de-Villers

N92

4

E411

Profondeville
Annevoie
3

2
N971

Maredsous

Warnant

N937

Purnode

Ciney

N948

1

Florennes

Dinant Sorinnes

11

Wépion : 41 km

Sorinnes

Smullen langs de Maas,
tussen Namen en Dinant
1. L’AUTRUCHERIE
DU PONT D’AMOUR

2. BRASSERIE
DU BOCQ

3. L’ESCARGOTIÈRE
DE WARNANT

Deze boerderij op het platteland van Dinant, is gespecialiseerd in het fokken van
loopvogels. Zij huisvest gemiddeld 200 dieren: struisvogels, emoes, nandoes en
kasuarissen. Het motto: een
gezonde teelt in een gezond milieu voor een productie van kwaliteitsvolle
dieren. U bezoekt ook de
fokkerij en ontdekt de verschillende producten: vlees,
charcuterie, eieren.

De Brasserie du Bocq is al
actief sinds 1858 en is altijd
trouw gebleven aan haar
traditionele procedés voor
de fabricatie van bieren met
tweede gisting in de fles. De
kwaliteitsvolle productie en
de vakkennis worden alom
gewaardeerd. De brouwerij
staat bekend voor haar speciale bieren zoals Gauloise
of Blanche de Namur en
men kan ze bezoeken met
een professionele gids.

Rue de la Sablonnière, 2
5503 Sorinnes
+32(0)497 29 52 73
www.autrucherie-pontdamour.be

Rue de la Brasserie, 4
5530 Purnode
+32 (0)82 61 07 80
www.bocq.be
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April - okt : 11 – 19; nov - maart :
Di - Za 11 – 19, Zo 10.30 – 13.30

D

W

D

V

Z

Z

April - half nov : WE, schoolvakanties en
feestdagen om 14 en 17 / groep: op afspr.

April - okt : Za - Zo + dagelijks met Pasen
en juli-augustus. Uurrooster op aanvraag.
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Z

April - half nov : WE, schoolvakanties en
feestdagen om 14 en 17 / groep: op afspr.

De familie Frolli startte de
teelt van escargots in 1986
en was toen de enige in
België. Ontdek het werk
van deze enthousiaste wijngaardslakkenkwekers
via
een didactisch en humoristisch bezoek, van het paren
tot het vetmesten, van het
leggen van de eieren tot het
uitkomen ervan.
Rue de la Gare, 1
5537 Warnant
+32(0)82 61 23 52
www.escargotiere.be

M

D

W

D

V

Z

Z

April - juni + sept - nov: Za om 16;
jul-aug: Di-Za 14 – 17/ groep op afspr.

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 12.30 en 13.30 – 18
+ juli - augustus Zo 14 – 18
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SMULLEN

ONTDEKKEN

•H
 et gebak en de Wil’ball, een eetbaar
spel, van Jean-Yves Wilmotin in Mettet
• De koffies van Delahaut in Namen
• De ambachtelijke jam en gelei van Envie
de goût in Maillen
• De kazen van de Ferme de Chertin in
Falaën of van de Ferme d’en Bas in
Sommière
• Het ijs en de sorbets van Les Lutins,
beste ambachtelijke ijsmaker van België,
in Anthée

•A
 bdij van Maredsous
www.tourisme.maredsous.be
•C
 itadel van Namen
www.citadelle.namur.be
•D
 e Railbikes van de Molignée in Anhée
www.draisine.be
Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse,
Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux, 8
5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
www.dinant-tourisme.com

4. LE SAFRAN
DE PATR’ANN
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V

Z

Escargotière de Warnant - © Eris Frolli

ney

De streekproducten vormen een van de mooiste rijkdommen van de Maasstreek tussen
Namen en Dinant. Kazen, chocolade, wijnen, bieren, vissen, escargots, fijne vleeswaren,
fruit, honing, sappen, siropen enz. Er is voor elk wat wils! Langs deze route die u
meeneemt door de mooie Maasvallei, ontdekt u een selectie van streekproducten en hun
productieproces dankzij een reeks ondernemingen die voor u hun deuren openen. Hebt u
de mogelijkheid om langer te verblijven in de streek, houd dan ook even halt bij de talrijke
wijnboeren. U kunt overigens een wijnroute volgen met de fiets!

Z

5. MUSÉE DE LA
FRAISE ET JARDIN
DE WÉPION

Patrick en Anne bieden
een rondleiding op hun
saffraanveld en het verwerkingsatelier van de Crocus
Sativus, of het rode goud. U
verneemt alles over de teelt,
de oogst, het snoeien, het
drogen van de stampers die
bestemd zijn om saffraan te
worden. De nevenproducten die ter plaatse worden
gemaakt zoals mosterd,
azijn, jam, siroop… zijn te
koop in de winkel.

Wie Wépion zegt, denkt
onmiddellijk aan aardbeien!
Bezoek vrij of met een gids
het museum en zijn tuin
van 35 are. U leert er enkele
van de vele soorten en variëteiten herkennen, maar u
kunt er ook het kleine seizoenfruit proeven. Ontdek
de producten op basis van
aardbeien tijdens een proeverij van een product naar
keuze, alcohol, likeur, péket.

Route de Floreffe, 6
5170 Profondeville
+32(0)476 49 08 07
www.lesafrandepatrann.com

Chaussée de Dinant, 1037
5100 Wépion
+32(0)81 46 20 07
www.museedelafraise.eu
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Ma - Za 10 – 18;
Zo 10 – 14
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10 – 18
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Ma, Wo, Vr 10 – 18;
Di, Do, Za 10 – 18
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Havelange - Koolzaadvelden - © MTCondroz - Famenne - Benoit Gillet

3

E411

N941

Ohey

Goyet

Gesves

N983

Havelange
4

2

E411

N97

Verlée

N4

Hamois
Barvaux-Condroz

1
N938

Ciney

5

Marche-en-Famenne

Chevetogne

12

Ciney

Chevetogne : 86,5 km

Lekkerbekkenescapade
door de Valleien
van de Smaken
2. AU PETIT
MARCHÉ À MOI

Deze ambachtelijke chocolademaker
biedt
een
smakelijke mengeling van
cacaobonen van elders en
producten van bij ons. Ontdek het transformatieproces van de stukjes chocolade tot afgewerkt product.
Alle basisproducten zijn van
topkwaliteit en met zorg
geselecteerd, zodat u zowel voor het plezier als de
gezondheid het beste krijgt
voorgeschoteld.

De heer Terwagne laat u
allerlei soorten vergeten
groenten van eigen teelt
ontdekken, naast een reeks
streekproducten van lokale
bedrijven en andere biologische producten.
Chaussée de Liège, 59 A
5360 Hamois
+32(0)477 43 10 43
la_grippe_a_biere@hotmail.com

Rue du Commerce, 123
5590 Ciney
+32(0)486 14 55 10
www.sigoji.be
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Di - Zo 9 – 19
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© WBT - Emmanuel Mathez

1. CHOCOLATERIE
SIGOJI
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ondroz

Famenne

Dit lekkerbekkencircuit kringelt door de Valleien van de Smaken en nodigt u uit om
producenten te ontmoeten, onder meer een van de grootste kaasmakers van België. De
route loopt door de gemeenten Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey en SommeLeuze. Tijdens de verschillende haltes worden uw smaakpapillen verwend met een
grote verscheidenheid aan producten die u kunt proeven. Maar het is vooral een leuke
ontmoeting met gepassioneerde mannen en vrouwen die graag hun vakkennis met u
zullen delen.

SMULLEN

ONTDEKKEN

• Bieren (Gatte d’Or, Chevetogne, Turluut,
Gengeavia, Ambrée du Samson, Ciney…)
• De cider van de Cidrerie du Condroz in
Barsy
• De aardbeien van de Ferme Vrancken in
Ossogne, van de Ferme du Sacré-Cœur in
Natoye en de boomgaarden van Ohey
• De producten op basis van koolzaadolie
Alvenat in Achêne
• De biologische kazen van de Fromagerie
du Gros Chêne in Méan

•D
 e Mosterdfabriek Bister in Achêne
www.tourisme-et-tradition.be
•H
 et Provinciaal Domein van Chevetogne
www.domainedechevetogne.be
•D
 e toeristische trein van de Chemin de
fer du Bocq – www.cfbocq.be

3. FROMAGERIE
DU SAMSON

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu, 23
5590 Ciney
+32(0)86 40 19 22
www.valleesdessaveurs.be

4. AGRIBIO – FERME
DE BUZIN

5. FERME DU
CHAMPIA

Vincent Verleyen, in 2014
verkozen tot ‘Eerste kaas
specialist van België’, fabriceert ter plaatse tussen 30
en 40 variëteiten op basis
van rauwe melk van koeien,
geiten en schapen. Vakkennis,
authenticiteit, handelswijze
en traditie liggen aan de basis van de officiële erkenning
als eerste kaasspecialist. De
kazen die in het atelier worden
geproduceerd, zijn te verkrijgen in de aanpalende winkel.

Agribio is een originele coöperatieve vereniging die
biologische granen produceert, verwerkt en verkoopt.
Spelt, tarwe, rogge en
boekweit worden gemalen
op de Ferme de Buzin. Het
biomeel wordt ambachtelijk
bewerkt, zonder additieven,
in het aanpalende bakkerijatelier. Naast meel kunt u
hier verschillende soorten
brood, kramiek, taarten,
deeg, muesli… kopen.

In
een
verbouwde
schuur achteraan het
binnenplein van een
mooie boerderij, bieden Nathalie en JeanMarc een uitgebreid
gamma
streekproducten:
boter, eieren, kazen, tuingroenten en seizoenvruchten (gespecialiseerd in pompoenen en kolokwinten),
scharrelkippen (Coq des
prés) en andere regionale
producten.

Chaussée de Gramptinne, 37
5340 Goyet
+32(0)81 58 36 66
www.fromageriedusamson.be

Buzin, 5
5370 Verlée
+32(0)83 63 41 70
www.agribio.be

Impasse Saint-Maurice
5590 Chevetogne
+32(0)474 79 63 28
fermeduchampia@skynet.be
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Wo - Za 9 – 18;
Zo en feestdagen: 9 – 13
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16 – 19 ; Za 9 -19
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Parc Des Topiaires - Durbuy © WBT - JP Remy

2

Havelange

1
N806

Izier

Durbuy
Ciney

N4
N86

Hotton

E411

Marche-enFamenne

5
N929
N918

Houyet

Navaugle

La Roche-enArdenne

N949

N911

Rochefort

3

N896

4
N803

Focant

N86

13

N889

Ambly

Navaugle : 93 km

Durbuy

Ontdekking van de smaken
van de Famenne-Ardenne
1. CONFITURE
SAINT-AMOUR

2. CHÈVRERIE D’OZO

Dit ambachtelijke familiebedrijf, overgedragen van vader
op zoon, biedt meer dan 40
variëteiten van jam! U vindt
hier ook gelei van bloemen
(paardenbloem, sering) en
wild fruit (vlier, meidoorn),
gearomatiseerde azijn, en
medicinale producten (massageolie, siropen…). Het atelier is toegankelijk voor het
publiek. U kunt er een film
bekijken over de jamfabricatie.

Al 25 jaar geven de
alpengeiten het beste van
hun melk om de kaas van de
Chèvrerie d’Ozo zijn heerlijke smaak te bezorgen.
Langs een bewegwijzerd
parcours, voorzien van didactische borden, ontdekt
u de geitenfokkerij, de melkerijzaal, de kaasmakerij en
de rijpingszaal.
Ozo, 25 A
6941 Izier
+32(0)86 40 02 66
www.chevreriedozo.be
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10 – 13 en 14 – 18 (okt-maart, uitg.
schoolvak.: gesloten op Ma)

W

Pierre Jacob, een discrete en
enthousiaste brouwer, biedt
onder meer drie bieren met
een sterke persoonlijkheid,
met de naam Saint-Monon.
Zij worden ambachtelijk gebrouwen op basis van natuurlijke ingrediënten. In de
proeverijzaal naast de brouwerij kunt u de verschillende
types bier ontdekken en in
bepaalde periodes kunt u
ook het brouwen bijwonen.
Rue principale, 41
6953 Ambly
+32(0) 84 21 46 32
www.saintmonon.be

Rue Saint-Amour, 13
6940 Durbuy
+32(0)86 21 12 76
www.confitureriesaintamour.be

10 – 13 en 14 – 18 (okt-maart,
uitg. schoolvak.: gesloten op Ma)

3. BRASSERIE
SAINT-MONON
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Za 13.30 – 18
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In deze regio, waar streekeigenheid en tradities belangrijk zijn, proeft u kwaliteitsvolle
producten die gemaakt worden op boerderijen of in familiebedrijven, waar de vakkennis
van de ene naar de andere generatie wordt doorgegeven. Op het programma: jam,
geitenkaas, bieren… maar ook een struisvogelfokkerij en een paardenmelkerij! En
vergeten we ook de drie dorpen niet die behoren tot de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’:
Ny, Wéris en Celles, samen met de steden en dorpen die zowel toeristische als culinaire
troeven uitspelen zoals Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Han-sur-Lesse, Beauraing
en Rochefort.

en-

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e trappistenbieren en -kazen van
Rochefort
• Het vlees en de fijne vleeswaren van
de Artisans salaisonniers Magerotte in
Nassogne
• Het Marckloff bier van de microbrouwerij
Ferme au Chêne in Durbuy
• De Baiser de Marche (kleine makaron
met boterroom) en de pavé marchois
(chocoladeblokjes met fijngestampte
hazelnoten of amandelschilfers)
• De Chausson Cellois (pasteitje met ham
en varkensvlees)

•D
 omein van de Grotten van Han
www.grotte-de-han.be
•D
 urbuy, het kleinste stadje ter wereld,
en zijn attracties - www.durbuyinfo.be
•D
 e Grotten van Hotton
www.grottesdehotton.be

5. AUTRUCHERIE
DU DONEU

Deze biologische boerderij
produceert paardenmelk en
biedt groepsrondleidingen
om de weldadige invloed
ervan te ontdekken. De
melk wordt aanbevolen tegen toxineproblemen, vermoeidheid, stress, huidproblemen… Tijdens het bezoek
wordt een proeverij van de
producten aangeboden. U
kunt de producten op basis van paardenmelk ook
kopen in de winkel.

De Autrucherie du Doneu
(struisvogelfokkerij) nodigt
u uit om de grootste en ook
een van de snelste vogels
ter wereld te ontdekken.
Diverse producten worden ambachtelijk bereid en
kunnen ter plaatse gekocht
worden:
struisvogelfilet,
gerookte ham, karbonade,
paté, steak, worst 100%
struisvogelvlees. Men heeft
zelfs een bier met de naam
Autruche.

Comognes, 1
5572 Focant
+32(0)84 38 93 69
www.fermedelacomogne.be

Rue du Doneu, 5 A
5580 Navaugle
+32(0)495 60 96 39
www.autrucheriedudoneu.be
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Autrucherie du Doneu - © A. Petit

4. FERME DE
LA COMOGNE

Antenne de la Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
Place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be

Z

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : open op Di
1/10 - 15/11: WE. Bezoekuren op aanvraag.
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Z

1/4 - 1/10 : 11 – 17; 1/7 - 31/8 : open op Di
1/10 - 15/11: WE. Bezoekuren op aanvraag.
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Bouillon - Het kasteel - © WBT - SPRL Cernix - Pierre Pauquay

N935

Louette-SaintPierre
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E411

N913

4

5
N95

Nafraiture

N853

Acremont

N973

Menuchenet
1

Alle-Sur-Semois

2

Sugny
N810

Sensenruth
Bouillon
N89

Herbeumont

Charleville-Mézières

14

Acremont : 73 km

Sensenruth

De Semois voor
lekkerbekken
1. BRASSERIE DE
BOUILLON

2. FROMAGERIE DE
LA SEMOIS

De Brasserie de Bouillon is
gespecialiseerd in de fabricatie van vier ongefilterde
bieren met tweede gisting
in de fles, waaronder Cuvée
de Bouillon en Médiévale.
Tijdens de rondleiding in
de gebouwen ontdekt u de
brouwtechnieken van deze
ambachtelijke bieren, gevolgd door een proeverij.
U kunt ze nadien ook kopen op het verkooppunt in
Bouillon (Grand Rue 22).
Rue de la Girafe, 76
6832 Sensenruth
+32(0)61 46 89 40
www.brasseriedebouillon.be
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3. LA CHIQUETTERIE

In deze jonge en kleine
ambachtelijke kaasmakerij
die haar activiteit startte
in 2015, vindt u producten
die uitsluitend gemaakt zijn
met melk uit de streek. Alle
kazen worden ter plaatse
geproduceerd door Isabelle en José, zoals de Tome
nature, de witschimmelkaas
Macu, verse kazen met verschillende kruiden en ook
kaaswrongel.
Place Paul Dubois, 201
5550 Sugny
+32(0)471 21 86 99
fromageriedelasemois.e-monsite.com
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Deze tuin toont een
grote verscheidenheid
aan wilde en geneeskrachtige
planten.
Bloemen, heesters en
bomen vormen een harmonieus geheel. In het proeverijsalon kunt u genieten van
exclusieve likeuren en geitenkazen van het huis. Voor
de liefhebbers zijn er ook
soepen en pannenkoeken.
In de winkel verkoopt men
likeuren, kazen, kruidenthee
en huisgemaakte shampoo.
Route d’Houdremont, 38
5550 Nafraiture
+32(0)61 50 11 33
www.lachiquetterie.be
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10 – 18;
Za en Zo 10 – 19
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nt

beumont

Het Land van Bouillon in de Ardennen nestelt zich in een immens woud en wordt doorkruist
door de Semois. Van de rivieroevers tot de naburige plateaus kunt u ambachtelijke
producenten ontmoeten die u graag hun smaakparels laten ontdekken. Vertrek aan de
voet van de burcht van Godfried van Bouillon voor ontmoetingen met hen en doorkruis
de gemeenten Bouillon, Vresse-sur-Semois, Bièvre en Bertrix, terwijl u volop geniet van
de schoonheid van de groene en vaak adembenemende landschappen in een streek vol
geschiedenis. Profiteer ook van de charme en de rust in de dorpen Lafôret en Gros Fays,
twee van de Mooiste Dorpen van Wallonië.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e bieren van de Brasserie Invictus in
Louette-Saint-Pierre
• Het rund- en lamsvlees van de Ferme
de la Croix-Scaille in Rienne
• De fruit- en bloemenwijnen van Saveurs
de fruits in Bièvre
• De honing van Peter Otte in Graide of
van de Rucher de la Vallée in Vencimont
• Het bizonvlees van de Bison Ranch
in Orchimont

•D
 e burcht van Bouillon en zijn
roofvogelballet – www.bouillon-initiative.be
•R
 ecreatiecentrum Récréalle
www.recrealle.com
•M
 useum en ambachtelijke fabricatie
van tabak – www.tabac-semois.com

4. FERME DE
LA YAUGE

5. BERGERIE
D’ACREMONT

De landbouwers van
de Ferme de la Yauge
kweken
melkkoeien
(Holstein) en vleeskoeien
(Belgisch witblauw). Sinds
september 2016 verkopen
ze melk van de boerderij,
lekkere yoghurt maar ook
een waaier ijs (van vanille en chocoladesmaak tot
speculoos)
Rue Gurnifalize, 50 A
5550 Nafraiture
+32(0)471 68 57 47
fermedelayauge@proximus.be

M

D

W

D

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
en Ardenne
Quai des Saulx, 12
6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be

V

Barbara en Peter nodigen u uit om hun
schaapskooi te bezoeken. U kunt er genieten van een kaasschotel en
gerookt lamsvlees, en zelfs
van raclette / fondue – op
reservering. U kunt ook het
hele jaar ijsjes bestellen,
naast verse melk van Belgische schapen, kaas, yoghurt, tzatziki, pudding en
rijstpap.
Rue de Bernifa, 17
6880 Acremont
+32(0)61 53 54 35
www.bergerie-acremont.be

Z

Z

Di 13 – 20;
Do en Za 9 – 12

M

D

W

D

V

Z

Z

Do 17 – 19; Za 14 – 17 +
Schoolvak. : Di, Wo en Zo 15 – 17

Bergerie d’Acremont - © WBT - Morgane Vander Linden
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Abbaye De Notre-Dame d’Orval - © Orval

5

A4
4

Rossignol

N891

Florenville

Tintigny

N88

3

Orval
2

Meix-devant-Virton
France

N88

Virton

1

Torgny

15

Rossignol : 52 km

Torgny

De ontdekking van zoete
en hartige lekkernijen
in de Gaume
1. VIN EN VIE

2. MD VIANDES

Cédric Thomas, sommelier van het jaar 2017 in
de provincie Luxemburg,
weet goede wijnen op te
sporen. Hij nodigt u uit om
de wijnen en mousserende
wijnen van Torgny te komen proeven, samen met
andere streekproducten, in
zijn winkel in dit zuidelijke
dorp in Belgisch Lotharingen (Lorraine).
Rue de l’Escofiette, 12
6767 Torgny
+32(0)471 89 71 32
www.vinenvie.be

3. ABBAYE D’ORVAL

Uitstekende ambachtelijke slagerij gespecialiseerd in de fabricatie van
bloedworst. Zij heeft overigens tot vier keer toe de internationale prijs gewonnen
voor de beste bloedworst
en kreeg tal van medailles
voor haar charcuterie en fijne vleeswaren. Paté of saucisson gaumais, het huis is
vertrouwd met alle fabricatiegeheimen!

Het trappistenbier en
de kaas van Orval zijn
alom bekend. Hoewel
de fabricatiehallen niet toegankelijk zijn voor het publiek, laat een interactieve
presentatieruimte u toe de
geheimen van het brouwen
te ontrafelen. Kaas en bier
kunt u kopen in de winkel
of rustig proeven in L’Ange
Gardien, gelegen op 50 meter van de Abdij.

Rue des Vieux Sarts, 2
6769 Meix-devant-Virton
+32(0)63 57 74 21
www.mdviandes.be

Orval, 1
6723 Villers-devant-Orval
+32(0)61 31 10 60
www.orval.be
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Z

9 – 12 en 14 – 18;
Za 9 – 18

M

D

W

D

V

Z

Z

10 – 18;
Vr 10 – 19

M

D

W

D

V

Z

9 – 12 en 14 – 18;
Za 9 – 18

M

D

W

D

V

Z

Z

Maart, mei, okt : 9.30 – 18 ; juni-sept:
9.30 – 18.30 ; nov-feb: 10.30 – 17.30

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Maart, mei, okt : 9.30 – 18 ; juni-sept:
9.30 – 18.30 ; nov-feb: 10.30 – 17.30
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A4

Het Maison du Tourisme van de Gaume biedt u een smakelijke en gezellige ontdekkingstocht,
van de charmante en geheime Vallei van de Ton tot de Vallei van de Semois en haar
adembenemende landschappen. Vijf ambachtelijke producenten ontvangen u langs het
parcours en stellen u hun creaties en vakkennis voor. Wijn van Torgny, pâté gaumais,
worsten, kaas en bier van Orval, fruit, chocoladelekkernijen… Om de oogjes te laten
blinken en u te laten watertanden.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e wijnen van Le Poirier du Loup in
Torgny
• De chocolade van het Maison Deremiens
in Jamoigne en Prouvy
• De Zigomar (aperitief) en de Pom’ô de
Gaume (rataffia van appels) van Les
Vergers de Gaume Munaut in Virton
• Het bier Gengoulf met boleten van
Villers-devant-Orval, de bieren van de
Brasserie Millevertus in Breuvanne en
de Brasserie de la Clochette in Etalle

•T
 orgny en Chassepierre, twee van de
Mooiste Dorpen van Wallonië
www.beauxvillages.be
•M
 usée Gaumais in Virton
www.museesgaumais.be
•P
 aysalia – Informatiecentrum van het
landschap van de Gaume in Lotharingen
www.florenville.org
Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies, 2 B
6760 Virton
+32(0)63 57 89 04
www.soleildegaume.be

Les Chocolats d’Edouard - © WBT - David Samyn

4. LES CHOCOLATS
D’EDOUARD

5. LA FERME DE
LA CIVANNE

Deze talentvolle ambachtsman toont een subtiele
mengeling van expertise, traditie en creativiteit.
Edouard werd opgeleid in
Brussel en heeft in Italië
gewoond waar hij de kunst
van de fantasie van de smaken onder de knie kreeg. Hij
verzorgt ook de proeverijen
en de culinaire ateliers op
reservering. Een chocoladepauze in zijn proeverijsalon
zult u beslist waarderen.
Place Albert 1er, 36
6820 Florenville
+32(0)61 50 29 72
www.leschocolatsdedouard.com
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Z

Op de Ferme de
la Civanne, kweekt
men koeien van het ras
‘Highland’ en produceert
men appels, dat alles op biologische wijze. Het vlees,
de appels en de vruchtensappen worden ter plaatse
verkocht in de kruidenierswinkel, waar u ook andere
biologische en streekproducten kunt vinden.
A la Civanne, 284
6730 Rossignol
+32(0)63 60 15 32
www.lacivanne.be

Z

In de voormiddag

M

D

W

D

V

Z

Di - Vr 10– 18.30;
Za - Zo 9 – 19.30

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Wo 9 – 17; Vr 10 – 18.30;
Za 10 –18; gesloten 12 – 14
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Nobressant - De mooiste dorpjes in Wallonïe - © Mark Rossignol

5
N40

E25

Arlon

N83

4

N4

Weyler

N70

Sterpenich

N81

Châtillon

1

N82

3

Rachecourt
N800

2

Sélange
Messancy

Luxembourg

Aubange

Halanzy

16

Arlon : 38 km

Sélange (Messancy)

De drie grenzen, een tocht
door het Land van Aarlen
1. FERME DES
QUATRE VENTS

2. CHOCOLAT
BONHEUR

De Ferme des Quatre Vents
wordt al decennialang uitgebaat door de familie
Muller. Sinds enkele jaren
hebben de jonge en dynamische Stéphane en Christine de teugels in handen.
De productie van de 70
melkkoeien (Pie Noir en Pie
Rouge) leidt tot de productie van een heerlijke kaas, de
Patachouffe, van het type
Saint-Paulin en geaffineerd
met het bier La Chouffe.

3. RACHECOURT JUS

Régis Joubert is al 25 jaar
chocolademaker en verwerkt in zijn zwarte chocolade een waaier van dertien
soorten in huis gedroogde
kruiden om zo een maximum aan kleuren en harmonie te verkrijgen. Zijn open
atelier geeft uit op de winkel.
Rue de la Fraternité, 17
6792 Halanzy
+32(0)467 11 00 07
www.chocolatbonheur.net

Rue des Quatre Vents, 16
6781 Sélange
+32(0)63 38 96 56
fermedes4vents@skynet.be
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Ambachtelijke
pers
voor appels en peren. De
100% natuurlijke sappen,
zonder bewaarmiddelen of
smaak verbeterende additieven, worden bereid met
de beste vruchten van eigen teelt en fruitpurees.
Mogelijkheid om een van
de boomgaarden met een
veertigtal variëteiten van
appels en peren te bezoeken. In oktober kan de pers
ook uw eigen appel- of perenoogst omzetten in sappen.
Rue de la Fosse, 179 A
6792 Rachecourt
+32(0)494 85 20 78
www.rachecourt-jus.be

Z

Z

8 – 22

M

D

W

D

V

Z

Di - Vr 14 – 18.30;
Za 9.30 – 18.30

Z

M

D

W

D

V

Z

Z
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SMULLEN

ONTDEKKEN

•V
 erse geitenkaas Barnichèvre in Aarlen
• Kaas van rauwe melk Saurtilège van de
Ferme Saur in Metzert (Attert)
• Het bier Saison de Mai (amberkleurig
vanwege het lievevrouwebedstro)
• Het bier ARAmiss van de Brasserie
d’Arlon
• De honing van de vallei van Attert

•N
 obressart, een van de Mooiste Dorpen
van Wallonië – www.beauxvillages.be
•G
 aspar Museum en Archeologisch
Museum van Aarlen
www.museegaspar.be – www.ial.be
• Fietsmuseum

in Weyler
www.museeducycle-weyler.be
Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be

4. MI-ORGE
MI-HOUBLON

5. TOUT UN
FROMAGE

Winkel met uitsluitend ambachtelijke, regionale, Belgische en andere bieren (met
verschillende
gistingen).
In een gezellige en sobere
sfeer spant Christophe zich
sinds 2005 in om zeldzame of veelgevraagde bieren
aan te bieden die buiten de
platgetreden paden vallen.
Deze winkel, de plaats bij
uitstek voor uitwisselingen
rond bier, werd al verschillende keren bekroond als
beste bierwinkel van België.

Deze biokruidenier is tegelijk kaaswinkel en kruidenierszaak en biedt een
waaier regionale en andere
producten. Kazen uiteraard,
maar ook brood, ambachtelijk ijs, charcuterie, fruit,
groenten, wijnen, bier…
Rue du Marché Beurre, 25
6700 Arlon
+32(0)63 57 91 50
www.toutunfromage.be

Zone Artisanale, 43
6700 Weyler
+32(0)473 42 58 36
www.miorgemihoublon.be
© Mi-Orge Mi-Houblon

g

Deze route neemt u mee in Belgisch Lotharingen, in het Land van Aarlen (Arlon), gevormd
door de gemeenten Attert, Aubange, Messancy en Aarlen. Het is een streek op het
kruispunt van de Franse en Duitse cultuur. U ontdekt er een kleurrijk grensoverschrijdend
erfgoed dat zich situeert in de sfeer van de folklore, in de cultuur, bij de producenten en
zelfs in de streekkeuken. Neem tijdens uw tocht de tijd om te genieten van een Maitrank,
die droge witte wijn die gearomatiseerd is met lievevrouwebedstro. Het is de typische
drank van de streek van Aarlen. Echt eens proeven.
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V

Z

Wo en Vr 10 – 12, 14 – 19;
Za 9 – 18.30

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Do - Vr 10 – 18.30;
Za 10 – 18
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Bastogne

Forêt d’Anlier - © FTLB - P. Willems

2

A26

Sibret
N85

1

3

E25
Vaux-sur-Sûre

Hollange

N848

Winville

E411

Luxembourg

N825

Neufchâteau
N40

4

Léglise

E25

5

Habay

17

Hollange

Habay-la-Neuve : 50 km

Made in
het Woud van Anlier
1. MOULIN DE
HOLLANGE

2. BRASSERIE DE
BASTOGNE

De Molen is gespecialiseerd
in de ambachtelijke productie van natuurlijk meel
van spelt en tarwe van uitzonderlijke kwaliteit. Het op
steen gebakken brood met
een subtiele geur en fijne
aroma’s is al vele jaren het
uithangbord van de Molen.
Hij is vandaag een van de
laatste hydraulische molens
die nog werkt in de provincie Luxemburg en u kunt er
ook zijn raderwerk bewonderen.
Route de la Strange, 87
6637 Hollange
+32(0)61 26 68 76
www.moulindehollange.be

3. BOUCHERIE DU
CHAMP DES POULES

Deze brouwerij is ondergebracht in een biologische
boerderij. Sinds 2008 produceert men er een reeks
niet-gefilterde bieren van
hoge gisting, met tweede
gisting in de fles, op ambachtelijke en traditionele
manier, zoals Bastogne Pale
Ale, Belle d’été en Troufette brune. Het bezoek wordt
gevolgd door een proeverij
in de brouwerij zelf.
Belleau, 3
6640 Sibret
+32(0)475 87 83 66
www.brasseriedebastogne.be
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W

D

V

Deze slagerij is recent geopend naast het familiebedrijf waar men de ‘Blonde d’Aquitaine’ teelt. Men
streeft er naar volledige
transparantie van de keten
‘kweker-verwerker-consument’. De bereidingen zijn
gerealiseerd op basis van
rundvlees van de eigen
boerderij wat de garantie geeft van lokaal vlees
van beste kwaliteit (steak,
braadvlees, worsten, cordon
bleu, bloedworst, paté…).
Rue du Champ des Poules, Bercheux 1
6640 Vaux-sur-Sûre
+32(0)472 52 63 49
boucherie@champdespoules.be

Z

Z

Groep van min 10 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

Di en Vr 11 – 13, 14 – 18 ;
Do 14 – 18 ; Za 11 – 13, 14 – 17

M

D
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D

V

Z

Z
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Z
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9 - 19
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Het woud van Anlier is een natuurbestemming bij uitstek. Het strekt zich uit in het
zuidoosten van de provincie Luxemburg, aan de rand van de Ardennen en aan de poort
naar de Gaume. Het woud, dat een authentieke en verleidelijke natuur toont, bevindt zich
in het centrum van een driehoek gevormd door drie grote steden: Aarlen, Bastogne en
Bouillon. Het Land van het Woud van Anlier is aan de andere kant ook een schitterend
plateau met streekproducten. Fijne vleeswaren, kazen en melkproducten, bieren, maar
ook honing, zoete lekkernijen en chocoladeproducten tonen de vakkennis van onze
ambachtelijke producenten die u authentieke producten aanbieden.

ONTDEKKEN

•D
 e bieren van de Brasserie Artisanale
de Rulles
• De kaas la Barlette van de Ferme Sizaire
in Habay-la-Vieille
• De pâté gaumais van de bakkerij Thomas
in Habay-la-Neuve
• De Mozzarella van Ardense buffels in
Semel (de enige die in België wordt
geproduceerd)
• De fijne vleeswaren van de Ferme
des Sanglochons in Verlaine

•N
 atuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier
www.parcnaturel.be
•G
 allo-Romeinse villa van Mageroy
www.villamageroy.com
•D
 e site van Le Pont d’Oye en zijn vijf
vijvers in Habbay-la-Neuve

Miel de la Forêt d’Anlier - A. Dewez - © JP Ruelle

SMULLEN

Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
Grand-Place, 2
6840 Neufchâteau
+32(0)61 21 80 05
www.foret-anlier-tourisme.be

4. MIEL DE LA
FORÊT D’ANLIER

5. JEAN
LE CHOCOLATIER

Deze bijenstal, gelegen op
de hoogtes van Léglise,
aan de rand van het woud
van Anlier, geniet van de
bloei langs de bosrand en
profiteert ook van de aanpalende landbouwweiden.
Het bedrijf produceert lentehoning
(paardenbloem,
fruit en bramen) en zomerhoning (alle bloemen met
vooral bramen, klaver, basterdwederik, moerasspirea…

Jean heeft een echte
passie voor het zwarte
goud dat hij graag verwerkt
met kruidige smaken zoals
piment d’Espelette (kleine
pepers) of saffraan uit de
Gaume, naast meer traditionele smaken zoals karamel
of praliné… Hij biedt aan zijn
winkel te bezoeken voor
zijn chocolade en zijn andere creaties, maar ook om
een van zijn bieren te proeven die gecreëerd werden
met de merknaam Mi-orge,
Mi-houblon.

Rue du Luxembourg, 1
6860 Léglise
+32(0)63 43 38 54
a.henrotte@scarlet.be

M

D

W

Rue de l’hôtel de ville, 15
6720 Habay-la-Neuve
+32(0)63 57 29 00
www.jeanlechocolatier.be
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Z
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Z

Z

Wo, Vr 14 – 18; Za 10 – 12 en 14 – 18. Andere uren
op aanvraag. Op afspr.: atelier bieren en chocolade
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Domaine Provincial de Mirwart - © J.P. Remy
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N89

N835

Daverdisse 1

Saint-Hubert

Redu
Libin

18

Redu

Saint-Hubert : 58 km

Het Woud van de lekkernijen –
Onverwachte smaken in
het Woud van Saint-Hubert
1. LA
FRAMBOISERAIE

2. SAFRAN DE
LA HAUTE-LESSE

Op dit domein is het mogelijk zelf frambozen te
plukken of ze te proeven,
in alle vormen. De teelt van
frambozen en braambessen
kunt u het hele jaar bezoeken en in het seizoen kunt u
deelnemen aan het plukken!
Wenst u dit aangename
moment te verlengen en uw
mand met streekproducten
aan te vullen, breng dan ook
een bezoek aan de winkel
en het proeverijsalon.

Neem deel aan de rondleiding met commentaar over
de crocus sativus, de plant
die saffraan voortbrengt in
de Haute-Lesse. De bloei
vindt plaats in het begin
van de herfst maar elk seizoen heeft zijn charme. De
ontdekking wordt afgesloten met een proeverij van
producten van het bedrijf.
U kunt ook saffraan in de
vorm van stampers kopen,
naast afgeleide producten.

Rue de Daverdisse, 66
6890 Redu
+32(0)496 40 57 86
www.delicesatartiner.be

Fays-Famenne, 140 C
6920 Sohier (Wellin)
+32(0)473 42 66 59
www.safrandehautelesse.be
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Z
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In het toeristische seizoen: dagelijks vanaf
10, buiten seizoen: Do – Zo vanaf 11 u

M

D

W

D

V

Z

Z

In het toeristische seizoen: dagelijks vanaf
10, buiten seizoen: Do – Zo vanaf 11 u

W

D

V

Z

3. DOMAINE
DE MIRWART
Het Provinciaal Domein van Mirwart bulkt
van kleine schatten. Het bevat een viskwekerij (35 vijvers) die bekend staat voor
haar beekforellen, die bestemd zijn om uit te zetten.
Op een steenworp laat de
didactische bijenkorf van le
Marsoult groot en klein kennismaken – op een veilige
manier – met de fabelachtige wereld van de bijen.
Rue du Moulin, 16
6870 Mirwart
+32(0)84 36 62 99
domaine.mirwart@province.luxembourg.be

Z

Idem feestdagen

M

D

W

D

V

Z

Idem feestdagen

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Viskwekerij open voor
groepen op afspraak
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N89

bert

SMULLEN

ONTDEKKEN

•H
 et brood met spek van de ambachtelijke
bakker Claude Pierrard in Champlon
• De chocolade van La Pause Chocolat-thé
in Libramont
• Het bier La Chatte van de Brasserie des
Tchèts
• De Tourteline van La Truite d’Argent in
Wellin (gebak van bladerdeeg met forel
en prei)
• De yoghurt met aardbeien en andere
melkproducten van de Ferme de
Roncheury in Sohier

•H
 et Euro Space Center in Transinne
www.eurospacecenter.be
•Het Domein van Le Fourneau Saint-Michel
(Museum van het plattelandsleven in
Wallonië) – www.fourneausaintmichel.be
•H
 et Wildpark van Saint-Hubert
www.saint-hubert-tourisme.be

4. FERME DU CENTRE
DE DÉTENTION DE
SAINT-HUBERT

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché, 15
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

5. TABLE DES
CHAMPIONS

De boerderij van het detentiecentrum van Saint-Hubert, gelegen langs de rijksweg N 89, werd opgericht in
1906. Er wordt anderhalve
hectare groenten geteeld
en men houdt er bijna 200
melk- en vleeskoeien. De
exploitatie, gevestigd in een
halfopen omgeving, wil gedetineerden opnieuw een
levensritme en gemoedsrust bezorgen. Verkoop van
ambachtelijke producten op
basis van rauwe koemelk.

Dit bekende adres biedt
vleesproducten,
ambachtelijke charcuterie en fijne
vleeswaren in een zeer traditioneel kader! Naast wild
is de andere specialiteit van
de stad de ‘borquin’, een
worst van zuiver varkensvlees met knoflook, fijne
kruiden en geselecteerde
specerijen, lichtjes gerookt
en bereid volgens een oud
recept. U kunt hier ook eten
en genieten van streekgerechten in een lokaal achter
de winkel.

Thiers del Borne, 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)471 99 56 69
isabelle.heusden@just.fgov.be

Place du Marché, 14
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 10 48
www.latabledeschampions.be
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D

V

Z

Z

8.30 – 16

M

D

W

D

V

Z

Z

9 – 12 en 13.30 – 18; Zo 9.30 – 12.30
en 14 – 17. Open op Di schoolvak.

La Table des Champions - © WBT - Bruno D’Alimonte

4

Trek er op uit om te genieten van de Ardense landschappen en lekkernijen van het Woud
van Saint-Hubert… en niet enkel van het wild in het jachtseizoen! Deze route die van
start gaat in het boekendorp Redu, neemt u mee voor een ontmoeting met kwekers van
frambozen en saffraan, maar ook met producenten van honing, kaas, fijne vleeswaren
zoals de befaamde Borquin worst van Saint-Hubert. Aarzel niet om andere gemeenten
in de streek te doorkruisen en bijvoorbeeld even te stoppen bij de slagerij van de Ferme
K-Maboge in Libin of in het Centre Marcassou aan de Barrière de Champlon. Deze mooie
tocht leidt u ook naar Sohier en Mirwart, twee van de Mooiste Dorpen van Wallonië.
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Bastogne - Mardasson - Amerikaans Gedenkteken - © WBT - J. L. Flemal
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19

Lutrebois

Bastogne

Luxembourg

Sainte-Ode : 33 km

De smakenroute van Sainte-Ode,
Bertogne en Bastogne langs
“Patton’s way ”
1. FERME
SCHUMER-WIDART

2. JOCE DES
ABEILLES

De boerderij die zich
vlak naast het wolmuseum Animalaine bevindt,
richt zich op veeteelt en
heeft melkkoeien (Holstein
en bruin Zwitserrs) en vleeskoeien (Belgisch witblauw
en Blonde d’Aquitaine). U ervaart de passie van de producent voor kazen, yoghurt
en ijs, en ontdekt de verschillende fasen van de productie, van het melken van
de koeien tot de afgewerkte
en uitgestalde producten.
Bizory, 8
6600 Bastogne
+32(0)61 21 10 91
laitptitsplaisirs@gmail.com
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Joce des Abeilles is een enthousiaste en toegewijde
bijenhoudster.
Uitsluitend
na afspraak toont Jocelyne
u haar bijenstal, praat ze
over de geschiedenis van
de bij, haar productie en het
oogsten van de honing. De
ontdekking wordt gevolgd
door een proeverij van de
verschillende soorten honing van de streek. Afhankelijk van de oogst kunt u
die ook kopen.
Lutrebois, 14 B
6600 Bastogne
+32(0)61 21 12 68
jocelyne.collard@hotmail.com
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3. SALAISONS
ARTISANALES
MURIELLE COURTOIS
Murielle Courtois verwerkt
ham op een ambachtelijke
manier en volgens aloude
methodes. Droog inzouten,
roken boven een vuur van
beukenhout en een verzorgde traditionele rijping
geven haar ham een bijzondere smaak. In het seizoen
verwerkt Murielle ook wild.
Marvie, 5 A
6600 Bastogne
+32(0)61 21 39 98
courtois.murielle@hotmail.com
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9.30 – 12 en 13.30 – 18;
Vr tot 15
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SMULLEN

ONTDEKKEN

• De Tomme en de Boulette van de Ferme
Keirse in Houmont
• De vleeswaren en ambachtelijke
bereidingen van de slagerij Claude Ligot
en de slagerij Laprairie in Lavacherie
• Het appelsap van het Levend(ig)
Wolmuseum Animalaine in Bizory
• Het bizonvlees van de Ferme
des Bisons in Recogne
• De tarte des Vatchos (gesuikerde taart)
van de bakkerij Pierre Cornélis
in Lavacherie

•L
 e Mardasson en het Bastogne War
Museum in Bastogne
www.bastognewarmuseum.be
•M
 usée en Piconrue in Bastogne
www.piconrue.be
•H
 et informatiecentrum van de
paddenstoel Champimont in Rechimont
www.champimont.be
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
Place McAuliffe, 60
6660 Bastogne
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

4. LA FERME
D’ANTAN

Salaisons Murielle Courtois - © WBT - Denis Erroyaux

mbourg

Deze reisweg voert u langs de smakenroute en de gemeentes Bastogne, Bertogne en
Sainte-Ode. In de stad Bastogne en zijn omgeving zullen de vele monumenten en sporen
van de Tweede Wereldoorlog uw aandacht trekken, het is een ander aspect van dit
parcours. Wandelen in de pittoreske dorpjes van de Natuurparken van Les Deux Ourthes
en la Haute-Sûre Forêt d’Anlier, leidt tot heerlijke en lekkere ontdekkingen, en boeiende
ontmoetingen met producenten die fier zijn op hun streek.

5. LA BRASSERIE
DEMANEZ

Deze gediversifieerde boerderij spitst zich vooral toe
op het fokken van geiten
en de fabricatie van kazen
op basis van geitenmelk en
koemelk, waarvan er verschillende prijzen wegkaapten op wedstrijden. Omgeven door zijn geiten, kippen
en konijnen, zal Patrick u
deelgenoot maken in zijn
enthousiasme. De kazen zijn
beschikbaar in de winkel.
Rue Magerotte, 31
6870 Sainte-Ode
+32(0)493 18 74 30
www.lafermedantan.weebly.com
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De brouwerij, gelegen aan
de ingang van het Natuurpark van Les Deux Ourthes,
zag het daglicht in 2014, na
een carrièrewissel van Sébastien die een passie heeft
voor bier. Het bier dat hij
produceert heeft een biocertificaat en wordt gebrouwen met de beste mout en
hop, en volgens traditionele
procedés. Het is een bier van
hoge gisting, met tweede
gisting in de fles.
Rue Magerotte, 26
6680 Sainte-Ode
+32(0)61 21 95 74
www.demanez.be
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La Roche-en-Ardenne - © FTLB - P. Willems
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1. CHÈVRERIE DU
MOULIN DU WEZ

2. LE FOIE GRAS
DE FLOUMONT

Margot fokt geiten in het
dorpje Mierchamps. Samen
met haar vader fabriceert
ze tal van geitenkazen
(vers, gerijpt, droog, asgrijze kaas, kaaswrongel).
Sinds 2012 biedt de boerderij ook zelf geteelde groenten. Alle producten komen
voort uit biologische landbouw en worden verkocht
in de boerderijwinkel en op
verschillende
plaatselijke
markten.

In het hart van de Ardennen
produceren Eric en Christina ambachtelijke eendenlever van uitzonderlijke
kwaliteit en een reeks afgeleide eendproducten. Het
vetmesten gebeurt met zoveel mogelijk respect voor
de dieren en met volledige
maiskorrels, wat de eendenlever een bijzondere textuur
geeft.

Mierchamps, 14
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)474 84 98 56
payzane@gmail.com

Floumont, 112
6983 Ortho
+32(0)499 14 00 34
gerard.crine@skynet.be
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In het hart van
de smakelijke Ardennen!
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Deze route die u door de streek van La Roche en Houffalize voert, heeft alles om u te
kunnen verleiden. Ga enkele streekproducten ontdekken in het hart van de Ardennen. U
kunt halt houden in een geitenfokkerij, een boerderij waar men eenden fokt en verwerkt,
twee totaal verschillende brouwerijen in de Vallée des Fées en eindigen in een familiezaak
waar men chocolade maakt. Aarzel niet om ook te stoppen bij andere producenten of
streekwinkels rond deze route. Of verleng uw escapade in de nabijgelegen vallei van de
Ourthe en de Aisne. U vindt er heerlijke producten die de trots uitmaken van deze mooie,
typisch Ardense streek.

falize

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e Ardense charcuterie van de huizen
Bouillon, Baltus, Bosquée en Josse
in La Roche
• De kazen van de Fromagerie des
Tourelles in Fisenne
• De makarons en andere lekkernijen
met chocolade van de Chocolaterie
Defroidmont in Erezée
• De kazen van rauwe schapenmelk van
de Bergerie de l’Isbelle in Rendeux
• Het ijs, de confitures de lait en het fruit van
de Ferme Saint-Martin in Manhay

•D
 e ruïnes van de feodale burcht van
La Roche – www.chateaudelaroche.be
•H
 et Wildpark van La Roche
www.parcagibierlaroche.be
•H
 outopia in Houffalize – www.houtopia.be

3.BRASSERIE
INTER-POL

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be

4. BRASSERIE
D’ACHOUFFE

De ambachtelijke brouwerij
Inter-Pol is ondergebracht
in een 300 jaar oude smederij en geeft op die manier
nieuw leven aan het illustere
gebouw. Men brouwt er een
witbier, de Witte Pol en een
donker van het type romige stout, de Zwarte Pol die
u kunt proeven in de kroeg
naast de brouwerij.
Mont, 33
6661 Mont
+32(0)476 36 96 39
www.la-vieilleforge.be

5. CHOCOLAT
CYRIL CRÉATIONS

Kabouters en andere aardmannetjes zijn niet weg te
cijferen uit de Ardense verhalen en legendes. Het is
dan ook geen toeval dat een
kabouter op het etiket staat
van de speciale bieren die
gebrouwen worden in dit
etablissement dat opgericht
werd in 1982. Deze kleine
personages ontvangen u om
u de brouwerij te laten zien,
haar mooie omgeving en om
u mee te nemen voor een
proeverij.

Cyril Chocolat is een klein
familiebedrijf dat aanvankelijk vooral pralines maakte en
vanaf 2000 een hoge vlucht
nam. De pralines, tabletten,
smeerpasta’s… worden geproduceerd in ateliers die
men kan observeren vanuit
de winkel. Een meer diepgaand bezoek op zaterdag
laat u de verschillende technieken zien om chocolade
te maken en omvat ook een
demonstratie en een proeverij.

Achouffe, 8
6666 Wibrin
+32(0)61 23 04 44
www.achouffe.be

Samrée, 63
6982 Samrée
+32(0)495 25 20 91
www.cyrilchocolat.be
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Vielsalm - Bruine kooien - © MTVielsalm - Gouvy
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Smultocht door
de landschappen
van de Haute Ardenne
2. FROMAGERIE
DU BAIRSOÛ

Deze jonge ambachtelijke
microbrouwerij, opgericht
in 2013, is ondergebracht in
een oud boerderijtje waar de
gistkuipen de plaats hebben
ingenomen van de voederbakken en waar de hooizolder proeverijsalon is geworden. Momenteel worden er
vier bieren gebrouwen, op
basis van water dat uitzonderlijk zuiver is: een gehopt
blond, een koperblond, een
bruin en een donker.
Reharmont, 7
4990 Lierneux
+32(0)80 39 99 06
www.brasseriedelalienne.be

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Op de hoogtes van TroisPonts en Stavelot, biedt
de Fromagerie du Bairsoû
een waaier kazen op basis van rauwe koemelk en
geitenmelk. Alle producten
worden gemaakt met lokale biologische melk van
de Ferme Lamberty uit Petit-Thier. U kunt er een hapje
eten of de kazen proeven,
terwijl u geniet van het zeer
mooie uitzicht op de vallei.
Hénumont, 3
4980 Trois-Ponts
+32(0)479 12 53 89
www.fromageriedubairsou.be
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Fromagerie du Bairsoû © Robert Benoit

1. BRASSERIE
DE LA LIENNE
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De smaakvolle Haute Ardenne, aan de grens van de provincies Luik en Luxemburg, nodigt
u uit voor een sprankelende en smakelijke proeverij van streekproducten uit de gemeentes
Lierneux, Trois Ponts, Vielsalm en Gouvy. De route neemt u mee naar lokale brouwerijen
en kaasmakerijen, boerderijen met veeteelt en winkels die streekproducten verkopen.
Een heerlijk voorwendsel om schitterende landschappen te ontdekken, van de bucolische
Lienne tot de toppen van Wanne, en van de vallei van de Salm tot de bronnen van de
Ourthe. En dat allemaal in een streek die bezaaid is met wouden, weiden en schilderachtig
dorpjes.
SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e biologische kazen van de Salm
(1815 Waterloo, Vieux Liège, Ardenner…)
in Vielsalm
• Het ambachtelijke ijs van de Ferme
Dugailliez in Bergeval
• De vleeswaren en het gevogelte van
de slagerij-boerderij François Remacle
in Goronne
• De ambachtelijke appelsappen die
geperst zijn bij Cornet in Basse-Bodeux
• De honing van de vele bijenstallen van
de Haute Ardenne

•O
 ntdekkingsparcours van het Maison du
Pays de Salm – www.haute-ardenne.be
•S
 lijpsteenmuseum in Salmchâteau
http://museeducoticule.wixsite.com/
musee-du-coticule
•H
 et oude kasteel van Commanster
www.haute-ardenne.be

3. FERME
LAMBERTY

Maison du Tourisme de la Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52
www.haute-ardenne.be

4. BRASSERIE
LUPULUS

5. LE ROCHER DES
DIABLES AUX THYMS

De winkel van de boerderij biedt een waaier
biologische producten
en werkt samen met producenten en verwerkers
uit de streek in een korte
keten. U vindt er kazen op
basis van koemelk en geitenmelk van de boerderij,
biologisch brood gebakken op houtvuur, groenten
van de boerderij en andere
lokale voedings- en onderhoudsproducten.

De brouwerij is ondergebracht in een prachtige
Ardense boerderij uit de 18e
eeuw, ingekapseld in een
groene omgeving die paalt
aan een beek. Men produceert hier Lupulus, een
blond bier dat gebrouwen
wordt met respect voor de
tradities maar met vrij unieke reuk- en smaaktoetsen.
Het bezoek toont de fabricatie van bier in een gezellige sfeer.

Moulin, 126
6692 Petit-Thier
+32(0)474 30 57 13
www.ferme-lamberty.be

Courtil, 50
6671 Bovigny
+32(0)499 47 10 10
www.lupulus.be
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Kleinveeboerderij die
geitenkazen en yoghurt produceert, maar
ook jam, gelei, likeuren en
azijn op basis van bloemen
uit de tuin met aromatische
planten (5 are). Gewone of
pedagogische rondleiding.
Ourthe, 77
6672 Gouvy
+32(0)474 49 20 90
www.rocherdesdiablesauxthyms.be
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Spa - Thermes - © WBT - Joseph Jeanmart
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Spa

De route van de goede
smaak in het Land
van Spa en Theux
1. LEGRAND
CHOCOLATERIE

2. SPA MONOPOLE –
L’EAUDYSSÉE DE SPA

Een kwarteeuw geleden
opende deze ambachtelijke
chocolademaker zijn zaak
in het centrum van Spa en
in de winkel heeft men ook
uitzicht op het atelier. Door
de jaren heen verwierf hij
een stevige reputatie, tot
ver buiten de streek, dankzij zijn heerlijke pralines die
onder meer gemaakt worden met lokale specialiteiten (Elixir de Spa, karamel
- blauwe bosbessen…), truffels, marsepein, biscuits en
vruchtenmoes.
Place du Monument, 19
4900 Spa
+32(0)87 77 13 56
www.legrandchocolatier.be

L’Eaudyssée de Spa dompelt u onder in de magische
wereld van de natuurlijke
mineraalwaters en limonades van Spa, van de bron
tot de fles. Dit parcours, met
zicht op de bottelinstallatie,
onthult u de geheimen van
de zuiverheid van dit water,
van het doorsijpelen in de
bodem tot het filteren en de
unieke bescherming.
Rue Auguste Laporte
(usine Spa Monopole)
4900 Spa
+32(0)87 79 41 13
www.eaudysseedespa.be
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3. LA FERME
AUX PLUMES
Deze boerderij stelt u op
een bucolische plaats haar
kwaliteitsvolle eendproducten voor, samen met specialiteiten van de streek. Zowel
in hun winkel als in hun restaurant stellen Julie en Alain
u enkele van hun specialiteiten voor: eendenlever met
Fleur de Franchimont (fruitwijn), natuur of met truffelparfum, gerookte eendenfilet, gekonfijte spiermaag,
rillettes…
Timonheid, 1
4910 Theux
+32(0)87 67 85 53
www.lafermeauxplumes.be
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Deze route vertrekt in Spa, de historische thermale stad met zijn Peter-de-Grotebron die
de faam vestigde van het kuuroord. U begint met een bezoek aan een chocolademaker
en nadien wordt u ondergedompeld in de geheimen van het blauwe goud dat de stad
Spa wereldwijd bekend maakte. Het circuit leidt u daarna naar een ontdekking van Theux
en zijn uitzonderlijke burcht van Franchimont. Het middeleeuwse plattelandsstadje heeft
heel wat te bieden, zoals de wijnen en elixirs van Franchimont, maar ook overheerlijke
gerechten op basis van eend. U eindigt in een delicatessenzaak waar u niet zult kunnen
weerstaan aan enkele culinaire schatten uit de streek.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•H
 et blonde bier van de microbrouwerij
La Sparsa in Spa
• De Sarté, een harde kaas van rauwe
koemelk uit Sart (Jalhay)
• Het stoofpotje met boerenkool
van Jalhay
• De Bernister crémeux (kaas) en de boter
van de Ferme des Grandes Fagnes in
Stavelot
• De honing van de Rucher du Centenaire
in Hockai

•D
 e Thermen van Spa
www.thermesdespa.com
•D
 e Burcht van Franchimont
www.chateau-franchimont.be
•D
 e Abdij van Stavelot
www.abbayedestavelot.be
Maison du Tourisme Spa
Hautes-Fagnes Ardenne
Rue du Marché, 1 A
4900 Spa
+32(0)87 79 53 53
www.spa-hautesfagnes.be

Fromage Le Sarté - © WBT - David Samyn

4. LES VINS
ET ÉLIXIRS DE
FRANCHIMONT

5. LA CASEMATE

La Fleur de Franchimont
is het topproduct van de
streek van Theux. Deze frisse fruitwijn op basis van
appels heeft een onnavolgbare smaak. De wilde bloemen die voor de fabricatie
worden gebruikt, bevatten
heel wat antioxidanten die
uitstekend zijn voor de gezondheid. Nicolas Klingler
en zijn vennoten produceren ook hydromel (mede)
en andere alcoholhoudende
dranken zoals Rosée de Spa
en Fine Fleur.

Deze delicatessenzaak
is een ideale halte om uw
tocht af te sluiten. U vindt
er een grote verscheidenheid aan lokale en regionale producten: honing
uit Theux, wijnen en elixirs
van Franchimont, terrines
van de Ferme aux Plumes,
deegwaren met meel van
Ténébrion, gefabriceerd in
Luik, mayonaise uit Raeren,
lokale bieren, kazen die geproduceerd zijn in een straal
van 40 km rond de winkel…
Mont, 16/1
4910 Theux
+32(0)87 86 67 25

Rue Charles Rittwéger, 2
4910 Theux
+32(0)478 53 09 92
www.fleurdefranchimont.be
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Ma - Do 7 – 18;
Vr > 19; Za > 18.30
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Baraque Michel - © Eastbelgium.com - Dominik Ketz
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Elsenborn :75 km

Malmedy

Smulroute in volle natuur,
tussen Eifel en Ardennen
1. BOULANGERIE
DIJAN

2. FERME
KESSLER

Deze bakkerij etaleert producten die voortspruiten uit
zowel Waalse als Duitse tradities. Ze beschikt over een
proeverijsalon waar u onder
meer kunt smullen van rijsttaarten of taarten met blauwe bosbessen (in het seizoen) en ook de befaamde
Baisers de Malmedy. U kunt
deze heerlijke producten
ook kopen in de winkel.
Rue du Commerce, 7
4960 Malmedy
+32(0)80 77 05 85
boulangerie.dijan@gmail.com

3. MONTENAUER

De Ferme Kessler ligt in
een idyllische omgeving,
in het hart van de weiden
van Honsfeld. De boerderij is gespecialiseerd in het
fokken van Haflinger merries en heeft nog meer dieren voor het plezier van de
kinderen. Men gebruikt er
de weldadige effecten van
de paardenmelk voor voedingsproducten maar ook
voor verzorgingsproducten
voor de huid.
Honsfeld, 20 A
4760 Büllingen
+32(0)479 38 39 73
www.stutenmilch.be
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Dit traditioneel etablissement maakt de echte
Ardense ham met professionele kennis en veel zorg.
Het roken gebeurt zoals
vroeger, met beukenhout
en jeneverbessen. Tijdens
het bezoek volgt u de productiefasen van de ham van
A tot Z en op weekdagen
ziet u door de ramen ook de
arbeiders aan het werk.
Am Bahnhof, 19
4770 Amel
+32(0)80 34 95 86
www.montenauer.com

M

D

W

D

V

Z

Z

Ma-Vr 10 – 17 ; Za 9 – 16

M

D

W

D

V

Z

Z

6 – 18.30

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Ma-Vr 10 – 17 ; Za 9 – 16

52

WBTPRD0021-ItGour-NL_2itineraire.indd 52

31/05/17 10:30

nd

Deze route neemt u mee door de Oostkantons (Oost-België), in een streek met puur natuur,
naar het Natuurreservaat van de Hoge Venen. U toert rond Malmedy, Waimes, het meer van
Bütgenbach en het Signal de Botrange, het hoogste punt van België. De lokale producenten
houden van hun streek en haar natuurlijke rijkdommen. Dat merkt men ook aan de vakkennis
die ze gebruiken voor de bereiding van hun culinaire producten en specialiteiten. Tijdens
deze tocht hebt u de gelegenheid om een familiebrouwerij te bezoeken, een boerderij waar
men paarden fokt, een bakkerij-patisserie met Frans-Duitse tradities, een fabrikant van de
echte Ardense ham en een plantentuin die aanzet tot dromen.

gen

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e kaas van de Fromagerie Le Valèt
in Waimes
• De gerookte forel van La Truite
d’Ondenval
• De deegwaren van Gaby’s Nudelküche
in Amel
• De jam en de siroop van La Framboiserie
de Malmedy
• De honing van de Association Royale
des Apiculteurs (St. Vith en Eupen)

•N
 atuurpark Hoge Venen – Eifel
www.botrange.be
•Kasteel van Reinhardstein
www.reinhardstein.net
•Baugnez 44 Historical Center
www.baugnez44.be

5. HERBA SANA

Deze microbrouwerij, een
familiebedrijf gevestigd in
een oude boerderij, laat u
de verschillende fases zien
van het ambachtelijke brouwen van haar bier van hoge
gisting, dat noch gefilterd,
noch gepasteuriseerd is. U
kunt de bieren ter plaatse
proeven, in de taverne. De
brouwerij is ook het vertrekpunt voor een aangename
wandeling.

In deze didactische
tuin van 2 ha staan planten en kruiden met diverse
eigenschappen mooi geschikt en voorzien van borden met uitleg. Dit is zowat
de apotheek van de natuur.
Een klein perceel is onbewerkt en wordt overgelaten
aan de natuurlijke soorten
van de Hoge Venen. De beste periode voor een bezoek
aan deze tuin ligt tussen juni
en eind september.

Rue de la Foncenale, 1
4960 Bellevaux
+32(0)80 88 15 40
www.brasseriedebellevaux.be

Hinter der Heck, 46
4750 Elsenborn
+32(0)80 44 00 55
www.herba-sana.be
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Herba Sana - © Ortis

4. BRASSERIE DE
BELLEVAUX

Maison du Tourisme
Hautes Fagnes - Cantons de l’Est
Place Albert Ier 29
4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50
www.eastbelgium.com
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Limbourg - © Patrick Outers - Blackbox Photo
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Verviers

N679

24

Verviers : 17 km

Baelen

Smaken uit het Land
van de Vesder
1. LA CANARDIÈRE

2. GOÉ GLACES

3. LA MAISON SAIVE

Dit bedrijfje kweekt,
mest en verwerkt bijna
2.000 eenden per jaar. Naast
de eendenlever, de gerookte
eendenfilet, rauwe en gekonfijte bouten, vindt u hier
ook heel wat streekproducten (jam, gekonfijte producten, oliën...), die uw gerechten kunnen opwaarderen. La
Canardière organiseert ook
culinaire ateliers voor groepen (op reservering).

Het ijssalon van de
familie Schils biedt 100%
ambachtelijk gemaakt ijs in
verschillende smaken. Daarvoor gebruikt ze melk van
de eigen boerderij. Het ijs is
te verkrijgen als hoorntje, als
ijstaart of om mee te nemen.
De smaken gaan van klassiek tot hoogst origineel.
Een adres om te ontdekken,
op minder dan 2 km van het
centrum van Limbourg.

Levée de Limbourg, 13
4837 Baelen
+32(0)495 99 04 15
www.lacanardiere.be

Rue Robert Peutat, 11
4830 Limbourg
+32(0)87 76 26 59
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10 – 18; Za tot 16
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Deze
ambachtelijke
chocolademaker
bevindt
zich op de hoogtes van
Verviers. Christophe Saive
nodigt u uit om zijn chocoladesmaken te ontdekken, van
klassiek tot heel verrassend.
Achteraan de winkel kunt u
de meester-chocolademaker in zijn atelier aan het
werk zien. Naast de verschillende chocoladevariëteiten
kunt u zich ook laten verleiden door de marsepein,
vruchtenmoes en noga.
Chaussée de Heusy, 203
4800 Verviers
+32(0)87 22 45 00
www.maisonsaive.be
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April - okt : 13 – 21; Do vanaf 15; nov - maart :
13 – 18; Za tot 17 (Do gesloten)
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SMULLEN

ONTDEKKEN

• De rijsttaart en makarons van Verviers
• De Kiki de Limbourg (drank op basis van
rum, brandewijn, gedistilleerde wijngeest
en muskaatlikeur)
• De Terrine verviétoise (paté op basis van
varkenswangen, varkenslever, cognac,
witte wijn en truffelolie)
• De Lev’gos (regionale zoete bloedworst)
• De chocolade van Jean-Philippe Darcis en
Christophe Saive

•T
 oeristisch centrum van de Wol en de
Mode – www.aqualaine.be
•H
 et meer van de Gileppe
www.gileppe.com
•D
 e Place Saint-Georges en
de stadswallen van Limbourg
www.limbourg-tourisme.com

4. BOULANGERIE
PÂTISSERIE GEORGE
De bakkerij-patisserie George is een echt instituut in
Verviers. Haar specialiteit
is de rijsttaart die al 4 generaties lang op dezelfde
manier wordt gemaakt. Men
kan er ook de sinaasappeltaart proeven, wafels met
kaneel, koeken met vanille,
muffins, rotsjes, koffiekoeken en uiteraard een waaier van broodvariëteiten…
Rue des Minières, 53-55
4800 Verviers
+32(0)87 22 33 01

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86
4800 Verviers
+32(0)87 30 79 26
www.paysdevesdre.be

5. CHOCOLATERIE
DARCIS
Bij chocoladefabrikant Darcis vindt u een winkel, een
proeverijsalon, productieateliers, een banketgebakacademie en een chocolademuseum. Uw bezoek
met audiogids bij deze
ambassadeur van de Belgische chocolade eindigt bij
de ateliers waar u de ambachtslui aan het werk ziet.
Het maken van chocolade
zal nadien geen geheimen
meer hebben voor u!
Rue de la Station, 7
4800 Verviers
+32(0)87 71 72 72
www.darcis.com/chocolaterie
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Chocolaterie Darcis - © WBT - O. Legardien

mbach

Het Land van de Vesder strekt zich zowel over de stad als het platteland uit en heeft
een belangrijk textielverleden. De streekproducten worden er gefabriceerd door ervaren
vakmensen. Van de beroemde rijsttaart tot eendenpaté, chocolade, ijs, bieren of het
gebak van Verviers, de keuze is groot en bezoekers ervaren dat de producten al even
boeiend zijn als de omliggende landschappen! Aarzel niet om een bezoek te brengen
aan het Maison du Tourisme waar men een mand aanbiedt met ‘Speciale smaken uit het
Land van de Vesder’. De mand bevat de producten die u geproefd hebt bij de bezochte
producenten langs de route of uit omliggende gemeentes.
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Colonster - Dal van Ourthe - © WBT-Joseph Jeanmart
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25
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Ferrières : 54 km

Lekkerbekkentocht in de
valleien van de Ourthe,
de Vesder en de Amblève
1. CHOCOLATERIE
ARTISANALE LAURA
SGARITO

Laura Sgarito heeft een
passie voor chocolade en
opende in november 2014
haar ambachtelijke chocoladefabriek in Trooz. Zij
produceert een veertigtal
soorten pralines met verschillende en soms verrassende smaken. Laura biedt
in haar winkel ook lekkernijen zoals smeerpasta’s,
makarons, truffels, orangettes, mendiants… en andere
streekproducten.

2. BRASSERIE
DE L’ELFIQUE
André Grolet vestigde zijn
brouwerij in de oude familieboerderij, gelegen in
een dorpje in de vallei van
de Amblève, waar tal van
legendes verwijzen naar
elfjes. Vandaar dat hier
‘L’Elfique’ wordt
gebrouwen, 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

Grand’Rue, 124
4870 Trooz
+32(0)4 380 23 18
www.laurasgarito.be
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Groep van min 10 pers.

M

D

W

D

V

Z

Z

10 – 18.30

M

D

W

D

V

Z

Z

© La Petite Gatte
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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

ONTDEKKEN

•L
 i Blanc Coucou dès Prés van de
Fromagerie Bio Counasse in Stoumont
• De paddenstoelen bereid met azijn van
de Abdij van Brialmont in Tilff
• 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

•G
 rot van Comblain
www.grottedecomblain.be
•B
 urcht van Logne – Domein van Palogne
www.palogne.be
•L
 e Monde Sauvage, Safaripark in Aywaille
www.mondesauvage.be

3. LA PETITE GATTE

Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné, 3
4920 Remouchamps
+32(0)4 384 35 44
www.ovatourisme.be

4. AU CANARD
GOURMAND

5. AUX DÉLICES
DU TERROIR

Yanicke
opende
recent
deze kruidenierszaak en
verkoopt een breed gamma
producten die uitsluitend
afkomstig zijn van bedrijven uit de omgeving die ze
persoonlijk kent: seizoengroenten en -fruit, melkproducten, vleeswaren, charcuterie, snoepwaren, maar
ook lokale bieren en alcoholhoudende dranken. Een
plaats voor ontmoetingen
en uitwisselingen in het hart
van het dorp.

Deze winkel op de boerderij biedt verschillende afgeleide producten van mulard-eenden (een kruising
tussen de muskusloopeend
en pekingeend), verwerkt
door Myriam en Marc in hun
ateliers. Op de kaart: rillettes, patés, gedroogde en
verse eendenfilet, gekonfijte eendenbouten, eendenplakjes met linzen… Bezoeken voor groepen mogelijk
vanaf de herfst van 2017.

In deze winkel voor biologische voeding van vooral Belgische en regionale
afkomst, vindt u een gevarieerd gamma voedingsproducten maar ook biologische onderhouds- en
ve rzo rg i n g s p ro d u c te n ,
producten zonder gluten,
zonder lactose, zaaigoed
en zelfs boeken… Kwaliteit
en authenticiteit zijn altijd
sleutelwoorden geweest in
deze zaak.

Rue de la Reffe, 20 A
4920 Sougné-Remouchamps
+32(0)496 72 59 22
www.lapetitegatte.be

Rue de la Ferme, 4
4140 Sprimont
+32(0)498 40 45 81
www.aucanardgourmand.be

Route de la Vicomté, 2
4190 Ferrières
+32(0)496 33 60 00
www.auxdelicesduterroir.net
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57

WBTPRD0021-ItGour-NL_2itineraire.indd 57

31/05/17 10:30

Pays d’Aubel - © WBT-Morgane Vander Linden
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26

Aubel

Lekkerbekkenplezier tussen
erfgoed en heggenlandschappen
in het Land van Herve
1. SIROPERIE
ARTISANALE
D’AUBEL

2. ABBAYE
DU VAL-DIEU

Siroperie d’Aubel - © WBT - O. Legardien

Neem een duik in de smakelijke wereld van de fruitverwerking die de reputatie
vestigde van het Land van
Herve. U ontdekt er de fabricatie van het ‘zwarte goud
van het Land van Herve’, de
ambachtelijke stroop van
Aubel. Op het programma:
bezoek aan de installaties,
uitleg over de fabricatie, video en uiteraard een proeverij!

58

Saint-André : 59 km
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Rue Saint-Antoine, 16
4880 Aubel
+32(0)87 68 75 45
www.sirop.be
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De bieren van Val-Dieu
worden gebrouwen op
de site van de abdij, volgens
recepten die opgesteld zijn
door de monniken. Tijdens
de rondleiding ontdekt u de
belangrijkste plaatsen zoals
de kapittelzaal, de refter, het
scriptorium en het kwartier
van de abt. Na het bezoek
afspraak in de Casse-Croûte
van de abdij om er bier en
kazen van Val-Dieu te proeven of te genieten van andere streekgerechten.
Val-Dieu, 225
4880 Aubel
+32(0)87 69 28 28
www.abbaye-du-val-dieu.be
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Deze route die als individuele bezoeker enkel op zaterdag kan, neemt u mee door het
mooie Land van Herve en laat u kennismaken met de verschillende producenten die de
faam van de streek vestigden. U ontdekt enthousiaste vaklui en een natuur met weiden
en heggenlandschappen, typische dorpen, geïsoleerde boerderijen… Aarzel niet uw route
te beginnen met een halte in het Maison du Tourisme van het Land van Herve om er
de Ruimte van de Lekkere Smaken te bezoeken waar u allerlei streekproducten en een
onverwacht erfgoed zult ontdekken. In het land van Herve kan men mateloos genieten!

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e ambachtelijke witte drop van Anthony
Meneghin in Saive
• De chocolade en het gebak van Didier
Smeets in Berneau
• Het gevogelte van de Moulin du Val-Dieu
in Aubel
• De chocoladelekkernijen van Demaret in
Manaihant (Battice)
• De vleeswaren van de Boucherie à la
Ferme des Béolles in Thimister-Clermont
en de Ferme de la Waide in Blegny

•B
 legny-Mine – www.blegnymine.be
•O
 lne, Soiron en Clermont-sur-Berwinne,
drie van de Mooiste Dorpen van Wallonië
www.beauxvillages.be
•P
 anoramatoren van Les Trois Bornes
www.trois-frontieres.be

3. FROMAGERIE
DU VIEUX MOULIN

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare, 1
4650 Herve
+32(0)87 69 31 70
www.paysdeherve.be

4. BRASSERIE
DU GRAIN D’ORGE

De kaas van Herve is de
enige Belgische kaas met
een BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming). Ga de
laatste producent van deze
kaas op basis van rauwe
melk bezoeken. Rondleiding in de ateliers, projectie
van een film, tentoonstelling
van oud materiaal, proeverij
en verkoop van producten.
Sur la Commune, 14
4651 Battice
+32(0)87 67 42 86
www.fromagerie-du-vieux-moulin.be

5. FERME DE
GÉRARD SART

Het bezoek aan deze familiebrouwerij en haar installaties leert u op 45 minuten
de fabricatietechnieken van
bieren zoals Aubel double, Brice, Joup of Canaille.
Als kenner proeft u op het
einde van het bezoek twee
bieren in een gezellige en
warme omgeving.
Rue Laschet, 3
4852 Hombourg
+32(0)87 78 77 84
www.grain-dorge.com

In zijn boerderijwinkel
verkoopt Gérard Sart
zijn eigen producties
en ook streekproducten: melkproducten, gevogelte, appelsap, snoepgoed,
chocopasta… maar ook een
selectie mooie decoratieartikelen. Proef van april tot
september ook het ijs, in
huis gemaakt met goede
boerderijmelk en misschien
laat u zich wel verleiden tot
een partij boerengolf met
uw gezin.
Route de Mortier, 11
4606 Saint-André
+32(0)4 387 63 56
www.fermedegerardsart.be
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Boerengolf op reservering
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Station van Liège - Guillemins - © WBT - Pascale Beroujon
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Horion-Hozémont : 36 km

Culinaire tradities
in het Land van Luik
2. UNE GAUFRETTE
SAPERLIPOPETTE

Het is in deze oude boerderij, gebouwd op de plaats
waar Karel de Grote zou
geboren zijn, dat deze chocolademaker zich vestigde
in 1974. Truffels, mousseline, orangettes, pralines en
chocoladetabletten zullen
alle liefhebbers verleiden.
De producten kunnen gekocht 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
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Tijdens uw tocht, op een
steenworp van het Museum van het Waalse Leven,
valt u een heerlijke geur op
die ontsnapt uit een winkel
waar alles ‘saperlipopettement bon’ of ‘verdraaid
lekker’ is. In de ateliers er
rechtover bereidt het team
biscuits en de befaamde
Luikse wafels terwijl u toekijkt. 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
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Gaufres de Liège - © WBT - O. Legardien

1. CHOCOLATS
CHARLEMAGNE
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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

ONTDEKKEN

•D
 e Luikse wafels
• De café liégeois (koud dessert op basis
van koffie en slagroom)
• De pèkèt (jenever)
• De boulets de Liège (gehaktballetjes
met zoetzure saus, ook ‘sauce lapin’
genoemd)
• De bouquette (boekweitpannenkoek
met rozijnen)

•H
 et park en het museum van la Boverie in
Luik – www.laboverie.com
•H
 et Fort van Loncin – www.fortdeloncin.be
•H
 et Prehistomuseum in Flémalle
www.prehisto.museum

3. BONBONS À
L’ANCIENNE
Bonbons à l’ancienne, gelegen in het hart van Seraing, produceert tal van
tongstrelende zoetigheden.
Naast kauwgom, lolly’s, allerlei bonbons en stroop,
is de onderneming vooral
bekend voor haar kegelvormige cuberdons met zachte
vulling (in Vlaanderen ook
bekend als neuzekes). Aarzel 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
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe, 13
4000 Liège
+32(0)4 221 92 21
www.visitezliege.be

4. DISTILLERIE
L’ESPÉRANCE
COMMERCIALE

5. SIROPERIE
DELVAUX

Deze stokerij is al meer dan
180 jaar actief en biedt verschillende 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 varianten 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
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Groep van min 15 pers.
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Ma - Vr 9 – 17.30 ;
Za 10 – 16

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

Z

De stroopfabriek, opgericht
in 1887, is al 5 generaties in
handen van dezelfde familie,
die de vakkennis doorgeven.
De siropen op basis van appels en peren bevatten geen
kleurstoffen of bewaarmiddelen. Het huis biedt ook
tal van smeerpasta’s, zachte
speculoos, diverse soorten
honing en andere bereidingen op basis van fruit.
Rue de la siroperie, 2
4460 Horion-Hozémont
+32(0)4 250 15 38
www.siroperiedelvaux.be
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9 – 12, 14 – 18 ;
Za > 16
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Huy - Vignoble Le Clos Des Prebendiers - © WBT-David Samyn

E40

Waremme

Fexhe-le-HautClocher

4

N637

5
N69

3

Wasseiges
Verlaine
E42
2

1

Engis

Huy

28

Huy

Wasseiges : 64 km

Andenne

De route van de ongewone
smaken in de streek
Meuse-Condroz-Hesbaye
1. TARATATA,
CARAMEL ET
CHOCOLAT

2. MUSÉE DE LA
GOURMANDISE

Laurence stelt u haar smaakvol suikergoed voor dat op
traditionele manier wordt geproduceerd. Het zal zeker gewaardeerd worden door nostalgische lekkerbekken die
dromen van de snoep uit hun
kinderjaren. Zij produceert
regionale specialiteiten maar
ook originele creaties zoals
haar pralines op basis van
wijndraf van een wijngaard
uit Hoei (la Terre) of op basis
van bier (le Caillou). Om de
drie maanden presenteert ze
een nieuwe collectie die ontstaan is uit haar verbeelding.

3. L’ARTISAN
DU CAFÉ

Dit museum, een echt culinair curiositeitenkabinet,
toont de menselijke zin in
lekker eten in al zijn facetten: historisch, archeologisch, etnografisch en artistiek, dankzij ongeveer 1200
authentieke, zeldzame of
vreemde voorwerpen, meubelen en schilderijen, van de
oudheid tot vandaag.
Chaussée Freddy Terwagne, 132 A
4480 Engis
+32(0)85 31 42 86
www.gastronomica.be

Grand Route, 132
4537 Verlaine
+32(0)4 286 23 39
www.artisanducafe.be

Rue de la Mairie (face au numéro 23)
4500 Huy
+32(0)485 76 97 28
www.taratata-caramel-chocolat.com
M

D

W

D

V

Z

Z

14 – 18

Koffiebrander Albert Smets
koopt koffiebonen op de internationale markten. Om u
de beste koffies te kunnen
aanbieden, selecteert hij de
oorsprong en de productie van de meest edele bonen, waarna hij persoonlijke
mengsels samenstelt. Zijn
winkel, een delicatessenzaak, is een echte grot van
Ali Baba en dat zorgt voor
extra charme.
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Groep van min 20 pers.
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10 – 18
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Chocolade met bier? Belgische whisky? Een koffiebrander? Saffraan? Onmogelijk? Nee,
ongewoon! Deze smulroute nodigt u uit om de curiositeiten te ontdekken van het culinaire
erfgoed van de streek Maas-Condroz-Haspengouw. Originaliteit, verrassingen, verbazende
ontmoetingen en culinaire buitensporigheden wachten u langs dit boeiende parcours.

SMULLEN

ONTDEKKEN

•D
 e ‘appellation hutoise’ wijnen
• De whisky The Belgian Owl
• De mosterd bereid op de oude manier,
de tapenades (olijvenpasta) en de zoete
pickles van Huccorgne
• Worst met Saint-Mengold gecreëerd
door de ambachtelijke slager Geminne
in Hoei
• De makarons van Amay

• Kasteel

van Jehay
www.chateaujehay.be
• Kasteel

van Modave
www.modave-castle.be
• Les

Maîtres du feu in Ampsin
www.lesmaitresdufeu-siteofficiel.be

4. THE OWL
DISTILLERY

5. SAFRAN
DE COTCHIA

De stokerij produceert The
Belgian Owl. Deze Single
Malt Whisky, ooit uitgeroepen tot beste whisky van
Europa, wordt gemaakt met
gerst uit de eerlijke handel en exclusief geteeld in
Haspengouw. Meester-stoker Etienne Bouillon en zijn
team bieden u een rondleiding, van de teelt van de
gerst tot de proeverij van
het afgewerkt product.
Hameau de Goreux, 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
+32(0)4 247 38 14
www.belgianwhisky.com

M
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W

D

Maison du Tourisme Meuse-Condroz-Hesbaye
Quai de Namur, 1
4500 Huy
+32(0)85 21 29 15
www.pays-de-huy.be

V

Éric en Sabine hebben de
traditionele landbouw en
veeteelt opgegeven om in
2009 de eerste professionele aanplanting van saffraan in België te lanceren.
Vandaag telt ze meer dan
120.000 bollen. De saffraan
wordt met de hand geoogst, met respect voor de
natuur. In de ateliers worden
tal van afgeleide producten
gefabriceerd. Originaliteit
en harmonie van smaken
zijn op de afspraak.
Rue de la Waloppe, 26
4219 Wasseiges
+32(0)496 54 54 41
www.safrandecotchia.com
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Safran de Cotchia © Eric Leonard
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Ieder jaar worden in Wallonië tal van evenementen georganiseerd die de lokale
ambachtelijke producenten in de kijker zetten. Op het programma: festivals rond bier,
soep, slow-food, feesten rond kaas, lekkerbekkenrally’s, wandelingen en picknicks…
maar ook tal van markten met streekproducten. Meer informatie en evenementen vindt
u in de agenda die het hele jaar door geactualiseerd wordt: www.smulleninwallonie.be

© WBT - Denis Erroyaux

Noteer in uw agenda!

April >
Nov

Weekends Welkom Wallonië
www.walloniebienvenue.be

Wallonië

Mei

Collinaria – Gastronomisch festival van het Pays
des Collines
www.collinaria.be

Ellezelles

Jun
Sep

Marche-en-Famenne

Jun
Okt

Braine-l’Alleud

Juli

C’est bon, c’est wallon
www.cbon-cwallon.be
Rally van de Chefs in Waals-Brabant
rallyedeschefs.070.be

Juni

Bovélo des Saveurs
www.bovelodessaveurs.be

Ciney

Maitrank feesten
www.confreriedumaitrank.be

Arlon

Summer Beer Lovers’ Festival
summerbeerloversfestival.be

Liège

Beer Lovers’ Marathon
beerlovermarathon.be

Liège

Ontdekkingsweekend van de brouwerijen en
wijngaarden van Wallonië
www.apaqw.be

Wallonië

Bieren en smaken
www.bieres-et-saveurs.be

Anthisnes

Open boerderijdagen
www.apaqw.be

Wallonië

Gastronomische wandeling van Saint-Monon
www.baladestmonon.be

Nassogne

Jun
Juli

Juli
Sep

Aug

Sep
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In 2017, van juni tot oktober, worden vijf gezellige
themamaaltijden bereid door de chefs van Génération
W op ongewone plaatsen in Wallonië. Zij werken bij
voorkeur met lokale producten. Het worden niet te
missen evenementen voor fijnproevers.
Meer informatie: www.smulleninwallonie.be

Juni >
Juli

Festival van de rivierkreeft & de producten uit de rivier
www.durbuyinfo.be

Juni >
Sept

Gourmet Tour Bütgenbach
www.butgenbach.info

Juni >
Okt

Picknickwandelingen in de provincie Namen
www.paysdesvallees.be

Juli

W Food Festival
www.wfoodfestival.be

Durbuy

Bütgenbach

Namur

Feest van de blauwe bosbessen
www.vielsalm.be

Vielsalm

Landbouwbeurs van Libramont
www.foiredelibramont.be

Libramont

Namen, hoofdstad van het bier
www.namurcapitaledelabiere.be

Namur

Juli >
Sept

De RAVeL van de BBQ in de provincies Luik en Namen
www.ravelbbq.be

Aug

La Savoureuse
lasavoureuse.be

Ciney

Sept

Dimanche Toqué
www.mons.be

Mons

Internationale Dagen van de Jacht en de Natuur
www.rsi-sainthubert.be
Feest van de Kaasroute
www.routedufromage.be

Saint-Hubert
Maffe en gehucht
le Gros Chêne
65
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De Lekkerbekkenmars
www.lamarchegourmande.be
Lekkerbekkendorp
www.spatourisme.be
Liège Beer Lovers’ City - Open brouwerijdagen
www.liegebeerloverscity.be
Feest van de Honing
www.sisaintleger.be
Slow Food Week
www.lessaveursdesilly.be
Soepfestival
www.la-roche-en-ardenne.be
Festival Carrément Bières
www.carrementbieres.be
Feest van de pompoen
www.fetedupotironsprimont.be

Sept >
Okt

Oh le goût !
www.oh-le-gout.be

Okt

Tour Rachecourt dans les pommes
rachecourt.be
Accueil Champêtre en Wallonie Gourmande
www.accueilchampetre.be
Festibière
www.festibiere.be
Brussels Beer Challenge
www.brusselsbeerchallenge.com

Nov

Aubechies - © WBT - Bruno D’Alimonte

Sept

Serville

Spa

Liège

Saint-Léger

Silly

La Roche-en-Ardenne

Villers-la-Ville
Sprimont
(Liège)
Cantons de l’Est
Rachecourt
(Aubange)
Wallonië

Gembloux

Namur

Feest van de Jacht
www.bouillon-initiative.be

Bouillon

Wijn en lekkernijen uit Wallonië
www.vinsetgourmandisesdewallonie.be

Charleroi
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Verblijven en activiteiten
om voluit te genieten
in Wallonië!
Verleng de ontdekking van ons lekkerbekkenland en verblijf enkele dagen in Wallonië.
Er zijn tal van mogelijkheden om u te ontvangen: hotels, gîtes, B&B, vakantiedorpen,
campings, jeugdherbergen…
Accueil Champêtre en Wallonie
Verblijven in de gîtes en gastenkamers/B&B van het netwerk Accueil Champêtre en
Wallonie laat u toe de authenticiteit, de streek en de uitmuntendheid van haar producten
te ontdekken. Stop even in een winkel of slagerij op de boerderij, reserveer een tafel in
een boerderijrestaurant en profiteer volop van de originele recreatie op het platteland.
www.accueilchampetre.be
De Gîtes en Gastenkamers van Wallonië
Combineer het plezier van een verblijf in een gastenkamer met het genoegen van
culinaire ontdekkingen! Neem deel aan de culinaire ateliers ‘Marmiton et Polochon’ in
gezelschap van uw gastheren. Bereid uw avondmaal met lokale smaken en producten.
www.gitesdewallonie.be - www.marmitonetpolochon.be
Logis de Belgique
De hoteliers-restauranthouders met het label Logis de Belgique hebben voor u de
‘Relaxologis’ ontwikkeld, een geestesgesteldheid gevoed door een combinatie van
momenten van plezier, ontspanning en ontdekkingen. Deze etablissementen maken er
een erezaak van om u de Waalse streekkeuken in al haar vormen te laten ontdekken. Nu
eens volgen ze traditionele recepten, dan weer laten ze hun rijke fantasie werken.
www.logis.be
Fédération des Campings de Wallonie
Wallonië beschikt over 110 campings die u kunnen verleiden. Schaf u de Pass WallonieArdenne + aan en profiteer van de kortingen bij de campings, maar ook bij gîtes en
gastenkamers, toeristische attracties en musea, restaurants, winkels met streekproducten
en bij producenten. Informeer u over deze kaart die het hele jaar door tal van voordelen
biedt!
www.campingbelgium.be
67
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Jeugdherbergen
De zeven Waalse jeugdherbergen kiezen voor duurzame ontwikkeling. Voor de maaltijden
die men er serveert, schakelt men progressief over van bio naar meer producten uit de
streek en seizoenproducten, door lokale aankopen of aankopen via korte keten.
www.lesaubergesdejeunesse.be
Vakantiedorpen
De winkels in de vakantiedorpen bieden streekproducten zoals lokale bieren, regionale
likeuren en melkproducten. Ga er uw aankopen doen tijdens uw verblijf.
www.vilvac.be
365.be - Toeristische attracties en Musea in Wallonië
Tal van toeristische attracties en musea sluiten aan bij de dynamiek van Smullen in Wallonië:
thematische musea, abdijen, brouwerijen, struisvogelfokkerijen, chocolademakers,
mosterdfabrieken, distilleerderijen… allemaal niet te missen bezoeken. De cafetaria’s,
brasseries, restaurants en winkels in deze culturele en recreatieve centra bieden doorgaans
maaltijden, dranken, gebak en andere producten uit hun streek.
www.365.be
www.museozoom.be
De Mooiste Dorpen van Wallonië
Neem de tijd om even halt te houden in enkele van de 30 dorpen met het label van de
Mooiste Dorpen van Wallonië. Het zijn karaktervolle dorpen in landschappen die een
weerspiegeling zijn van een Waals platteland dat we graag willen behouden. Schaf u de
toeristische brochure aan die gerealiseerd werd in samenwerking met het APAQ-W en
die alle producenten en streekwinkels bevat in en rond deze dorpen. Proef ook een van
de vijf bieren die speciaal gecreëerd werden met de afbeelding van 5 dorpen.
www.beauxvillages.be
Het label Access-i voor personen met beperkte mobiliteit
Access-i geeft informatie over de toegankelijkheid van een gebouw, een site of een
evenement. Het label baseert zich daarvoor op de noden van de verschillende soorten
publiek met beperkte mobiliteit. Access-i kijkt toe of er specifieke voorzieningen zijn voor
toeristen bij hun culinaire ontdekkingen en het gebruik van de verschillende diensten die
hen aangeboden worden (musea, horeca, attracties, logies…). Ontdek de plaatsen die
het label kregen op de website van de vereniging.

© Landal Green Parks

www.access-i.be
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Smullen in Wallonië kan ook online!
Vind alle informatie over Smullen in Wallonië, de routes en themaroutes om te
downloaden, de agenda van de evenementen die het hele jaar geactualiseerd
wordt, ideeën voor verblijven… op de website.

www.smulleninwallonie.be – www.smulleninwallonie.nl

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000
Namur. Coördinatie: F. Mazy, A. Robert, S. Delcourt. Omslagfoto: Brasserie Waterloo © WBT - Denis Erroyaux
Concept en pre-press: Lielens • Gedrukt in juni 2017 • Alle informatie uit deze brochure werd met de grootste zorg
verzameld maar wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Deze brochure is in geen enkel geval contractueel en kan nooit de
aansprakelijkheid van de uitgever meebrengen. Clausule van niet-verantwoordelijkheid voor de parcoursadviezen: wij wijzen
elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de openingsuren en de onthaalmodaliteiten van de verschillende producenten die
vermeld zijn in deze brochure. Voor alle vergissingen, weglatingen of latere wijzigingen kan de aansprakelijkheid van Wallonie
Belgique Tourisme asbl niet ingeroepen worden.
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