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ALGEMENE RESERVATIE
VOORWAARDEN
Reservaties dienen minstens één maand
op voorhand te gebeuren of naargelang
de beschikbaarheid.
Er wordt wederzijdse schriftelijke overeenkomst opgemaakt:
• met de definitieve keuze van de rondrit,
het menu (één voor de ganse groep),
de uurrooster en de prijs.
•d
 ie de reservatiedatum en het aantal
personen vastlegt.
Deze bevestigingen maken de reservatie
bindend.
De prijzen zijn geldig voor groepen van
minimum 25 personen, informatief vermeld (met voorbehoud tot aanpassing) met
inbegrip van administratiekosten.
De wijzigingen betreffende het aantal deelnemers, moeten per mail verstuurd worden
nemers
ten laatste 7 werkdagen voor de afgesproken datum. Indien het aantal deelnemers
laattijdig wordt verminderd,
verminderd zal de facturatie uitgevoerd worden volgens het aantal
reservaties. Als er laattijdige inschrijvingen
zijn, zal de facturatie gebeuren steunend
op het werkelijke aantal personen.
In geval van overmacht en indien het nodig
blijkt te zijn, behoudt “Tourisme et Tradition”
zich het recht voor om de programma’s aan
te passen door verschillende alternatieven
voor te stellen.
Elke afzegging dient bij “Tourisme et
Tradition” toe te komen , minstens 8 werkdagen voorafgaande aan de reservatiedatum. Bij overschrijding van deze termijn en
als de groep zich niet aangeeft op de voorziene afspraak, zal er een schadevergoeding
voor nalatigheid geëist worden van 100€.
De v.z.w. “Tourisme et Tradition” wijst elke
verantwoordelijkheid af betreffend beschadigingen, diefstal of verlies alsook voor alle
incidenten of ongevallen die zich voordoen
op de plaats van de bezoeken.
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Tourisme et Tradition stelt u voor:
Bezoek aan ambachtelijke werkplaatsen, proeven van
kwaliteitsproducten, vriendelijk onthaal, middagmaaltijd inbegrepen.
De voorgestelde rondritten kunnen
naar uw persoonlijke wensen aangepast worden !
Neem contact met ons op

+32 (0)496 43 77 38
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RONDRIT 1 •

Pikante ontdekking en geschiedenis

10.00u
Onthaal
Met 1 kopje koffie (lekkernijen of een chocoladekoek mits toeslag).

10.30u
Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
ACHÊNE

42 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van Mosterd,
Pickles en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de productiewerkplaatsen en het
“kleine mosterdmuseum” – Proeverij – Geschenkje.

12.30u
Lunch in de Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

15.00u
Kasteel Lavaux- Saint-Anne • LAVAUX-SAINT-ANNE
Het eerste spoor van het Kasteel van Lavaux-Saint-Anne
dateert uit 1240. Vandaag maakt het deel uit van het
uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. We nodigen u uit
om het kasteel van de kelders tot de torens te ontdekken. Het kasteel is niet meer bewoond sinds 190 jaar.
De gids zal de volledige geschiedenis uitleggen.
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 2 •

Langs het water

10.00u

Ontdekkingstocht van het kasteel van Bioul (wijnbouw)
BIOUL

44 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU

Duik in het hart van een biowerking en wijnbouw aan het kasteel van Bioul.
Ontdek het nieuwe didactisch circuit “Made in Bioul” didactisch circuit rond
het kasteelleven, de anamnese van de Bon Marché(BM) en de familie Vaxelaire.
Bezoek de majestueuze gistingskuipzaal. Proeverij van één glas wijn. Mits toeslag
en op aanvraag begeleid bezoek mogelijk : 60€ per gids voor groep van 30 pers.

12.30u

Lunch Domaine du Fraichau
BOIS-DE- VILLERS
MENU ZIE KADER

15.30u

Boottocht NamenSamber en Maas
Of Dinant-Ansremme
(BOOT VAN DE MA AS)

Op een originele en aangename
manier, kennismaking met de rijke
architectuur van de stad Namen of
Dinant. Einde rond 16.15u.

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Ardens Paté, gevulde peertje, caramel
beurre salé, parmesaanse koekje
Gevulde champignons met slakken “petits
gris de Warnant” tomatencoulis met
basilicum en zoete aardappeltjes
Quiche lorraine, krokante sla,
bieslook vinaigrette
Zalm Ravioles , verdunde crème met
”bieslook en witte wijn van Bioul”
Gerookte zalm van Dawagne,
kruidkaas en bijgerechten
—
Opgerolde ovengebakken poularde,
champignons crème, aardappelgratin
en gevulde tomaat
Mini geroosterd ham, Bister mosterdsaus,
gevulde aardappelen en gerolde boontjes
Zeebaars Parmentier,
curry crème en piccalilli Bister
Kalkoen braadstuk, op grootmoederswijze
mosterdsaus en Luikse stroop,
aardappelrösti.
Kalfvlees balletjes, saus Sambre et Meuse,
aardappelen met rozemarijn
—
Bittere chocolademousse en room
Frambozenbavarois en rode vruchten coulis
Gevuld gebakje met crème pâtissière
en ganache
Wentelteefjes met karamel zeezout
en vanilla ijs
Appelgebak, crème anglaise en nootjesijs
met Bister mosterd
+ water
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RONDRIT 3 •

Smaken van de regio

9.30u

Abdij van Maredsous • DENÉE
Een gids leidt u vanaf het ontvangst-centrum rond en vertelt u over de geschiedenis, cultuur en architectuur van de in 1872 gestichte benedictijner-abdij van
Maredsous. U gaat tevens langs de kerk, de bibliotheek en de begraafplaats.
Ook de abdij-producten komen aan bod. U sluit af met de proeverij van het
bekende abdijbier.

47,50 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

12.30u

Lunch in de Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

14.30u

Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
ACHÊNE

Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd,
pickles en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de werkplaatsen en het “kleine
mosterdmuseum” – Proeverij van de producten – Geschenkje.

16.15u

Brouwerij “La Caracole”
FALMIGNOUL

Uiteenzetting over de geschiedenis van de
brouwerij en de basis-ingrediënten. Bezoek
aan de brouwerij met uitleg over het productieproces. Proeven van 4 biersoorten
(kleine glazen).
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 4 •

Smaakvolle Reis

10.00u

Bezoek: Saffraan Cotchia

42€ /pers.

• WASSSEIGES

In de grootste Saffraan kwekerij van België maakt u kennis met saffraan, één
van de duurste en meest waardevolle specerijen. Daarom wordt dit ook wel eens
“het rode goud” genoemd. Gedurende uw bezoek zult u zijn geschiedenis leren
kennen, zijn speciale (heilzame) eigenschappen en natuurlijk zijn culinair gebruik.
Achteraf volgt er natuurlijk een proefsessie van de saffraan.

43€ / pers.

(de wijngaard “Du Chenoy”)
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU

of Bezoek aan de wijngaard ”Du Chenoy”

• EMINES

Wandeling door de wijngaarden van 10 hectaren, met uitleg over de verschillende
druivensoorten. Bezoek aan de wijninstallaties en proeverij met worst en kaas.

12.30u

Lunch: restaurant “La Ville de Wavre”
THOREMBAIS ST TROND
MENU ZIE KADER

15.30u

Ontdekking van een Imker

• SOMBREFFE

Bezoek aan de imkerij, uitleg over de verschillende materialen voor de honingextractie. Bijenkorf achter glas: kijken in het hart van een bijenkorf zonder gestoken
te worden! Proeverij van de producten van de bijenkorven. Groep max. 30 pers.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Gerookte zalmballotine
met limoenmascarpone kaas
Zeebaarsfilet, selderij puree en venkel
Gestoofde scampi en mul,
met curry en groentjes.
Speksla met stukjes appel
en geitenkrokantje
Visplancha, salade Nicoise
Krokante koninginnenhap
—
Eendenborstfilet, wortels, kurkuma,
jus met Italiaanse ham
Stuk rundvlees, peper en cognacsaus
Varkensfilet, Blackwell groentjes
Suprême filet van gevogelte,
polenta, olijvenbasquaise
Kabeljauw en zalmschotel op groentjes,
in saus
Varkenshammetje met bier,
mosterd en sjalot
—
Vacherin met exotisch fruit, passie karamel
Appelkrokantje met noten en amandelmelk
Coupe gourmet ( vanille, speculaas,
amaretto en warme chocolade saus)
Bananenclafoutis met frambozensorbet
Peer in rode wijn op z’n Belle Hélène
Mangobavarois met passievrucht,
pina colada schuim
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RONDRIT 5 •

Ontdekking van de zintuigen

10.00u

The Owl Distillery • FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
We tonen u met trots onze 2 koperen ketels, uit het hart van Schotland, en onze
passie waarmee we de lokale gerst omtoveren in een 100% Belgische whisky:
Belgian Owl. We beloven dat uw zintuigen worden geprikkeld dankzij de proeverij van het ongerepte distillaat en de 36 maanden oude single malt whisky.

45 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU
Ardense Terrine
Huisgemaakte kaaskroket
Huisgemaakte vleeskroket

12.30u

Lunch in het restaurant La bonne fourchette
VILLERS LE BOUILLET
MENU ZIE KADER

15.00u

De Genoegens van Marie • VILLERS-LE-BOUILLET
Bij uw aankomst zal de heer des huizes u zijn passie voor fruit met u delen. Fruit
in al zijn vormen: sap, cider, gelei, azijn, stroop. Demonstratie van het persen van
het fruit, uitleg van de bereiding van mousserende wijn volgens een traditionele
methode op basis van fruit of bloemen. Dit alles gevolgd door de proeverij.
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—
Bieftartaar van het huis+ frieten
Bœuf Bourguignon
Pasteitje met vol-au-vent
Balletjes in tomatensaus of in Luikse saus
—
Crème brûlée
Chocolademousse

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 6 •

Smaak en Natuur

10.30u

Cafermi • BIÈVRE
Hier wordt u het koffiebranden van naaldje tot draadje
uitgelegd. Tevens krijgt u een uiteenzetting over de verschillende soorten koffiebonen en hun aroma’s, gevolgd
door een proeverij.

37 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

12.00u

Lunch: Restaurant Les 3 Arcs • GEDINNE
MENU ZIE KADER

15.30u

Bezoek aan de Wijngaard Château De Bon Baron
SORINNES/DINANT

Château Bon Baron, verkozen tot beste Belgische wijn sinds 2010, is gelegen in
het mooiste deel van de Maasvallei Wallonië (Dinant). Bij aankomst zal de gids u
de wijnmakerij en de verschillende stappen uitleggen. Gevolgd door een proeverij.

MENU
Soep van het huis
Ardens Paté en zijn groentjes
met uien chutney
—
Balletjes van het huis met tomatensaus,
frieten
Kalkoenfilet met Ardense saus (spek,
champignons, geflambeerd met cognac)
—
Chocolademousse
Karamelflan

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

09

RONDRIT 7 •

In geuren en kleuren

10.00u

Bezoek aan de Parfumerie Delforge • NAMEN
In het hart van de Citadel van Namen ontmoet U een ware ‘tovenaar der geuren’. Hij laat u kennismaken met de verschillende stadia in het creëren van
een nieuw parfum. Het mengen van de geuren, de samenstelling, het rijpen,
het ontluiken van het parfum en nog meer… een ware symfonie voor de neus!

of Pressoir EVH – jus d’Upigny • FERNELMONT
Laat u leiden in het hart van ons
pers die vakmanschap en moderniteit combineert, om de productie van
het appelsap d’Upigny en het kasteel
Blehen te ontdekken. De appels worden geperst om een 100% natuurlijk
sap van zeer hoge kwaliteit te verkrijgen. Wist U dat het hier voor het
eerst in België de verpakking van het appelsap in pouch-up gelanceerd werd?
Ontdek ook tijdens uw bezoek hoe we onze impact op het milieu kunnen verminderen. Dankzij onze proeverij zal U van de meerdere appelsmaken genieten.

12.00u

Lunch: Grill des Tanneurs

• NAMEN

MENU ZIE KADER

37 € / pers.
36,50 € / pers.
(met de pers EVH)

Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU
Quiche met gerookte forel en spinazie blaren
Hespmousse met Ardennese ham, toast
—
Varkenshaas met geflambeerde peper saus
Merlangus filet,
“La Blanche de Namur” saus
—
Bavarois met rode vruchten, fruit coulis
Sorbet duo, verse fruiten coulis

15.00u

De tuinen van Annevoie

• ANNEVOIE

Kom deze mooie watertuin uit de 18e eeuw,
waar geluiden van water u volgen tijdens de
wandeling. Fonteinen, watervallen, bloemen, bessen en groenten, een genot in de
lente, de zomer en de herfst. (Begeleid
bezoek mogelijk: 60€ per gids voor een
groep van ±30 personen).
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 8 •

Zomer plezier

10.00u

De lekkerbek “Les Lutins” • ANTHÉE
De meester van het huis vertelt u alles over het maken
van ambachtelijk ijs, sorbet
en ijstaart op basis van boerderijmelk. Er is keuze uit
meer dan 100 smaken, waarvan de vanille (bekroond met
de ‘Kristallen Haan’). Proeverij van één bol ijs inbegrepen.

54 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 35 PERSONEN

BUFFET BARBECUE
3 soorten vlees
(spies kalkoen, worst, porchetta)

12.00u

Lunch Barbecue op de boot Dinant Evasion
DINANT

Assortiment van sla,
Aardappelen met rozemarijn
Assortiment van sauzen en broodjes

Maaltijd geserveerd op de kaai.

—

MENU ZIE KADER

1 stuk taart

14.30u

Boottocht Dinant-Anseremme

(DINANT EVASION)

Geniet vanaf de rivier van een uniek perspectief op de stad Copères! Bewonder
het centrum van Dinant, de Rocher Bayard, de indrukwekkende C harlemagne
Viaduct, het eiland van de liefde die werd gedoopt door Félicien Rops,
de Saint-Jean brug en de Lesse. Einde om 15.15uur.

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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RONDRIT 9 •

Bezoek Namen anders

10.00uu
10.00

Citadel van Namen • NAMEN

47,50 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU
Grootmoeders terrine.
Champignon hapje met look/peterselie
Ambachtelijk visterrine aigrelette saus
—
Visfilet van de dag met aardappelpuree
Woonplaats van de Graven van Namen in de Middeleeuwen, in het oog van diverse
strijdtonelen doorheen de Europese geschiedenis, draagt de citadel van Namen
nog steeds de sporen hiervan. Het is als het ware een echt geschiedenisboek
uit steen gehouwen! Pass: bezoek gangenstelsel of Middeleeuwen + treintje
+ bezoekerscentrum vrij.

Duo brochettes, geroosterde aardappelen
Vegetarisch slaatje
met geroosterde groenten
—
Appeltaart met slagroom

12.30uu
12.30

Lunch “Brasserie La Reine Blanche”
NAMUR CITADELLE
MENU ZIE KADER

15.15uu
15.15

Ambachtelijk Brouwerij
La Houppe van Namen
NAMEN

De brouwerij van Namen heeft zijn
zinnen gezet op de voormalige brouwerij Balon-Perin (daterend uit 1812),
gelegen aan de Maas in Namen. Het
is in deze voormalige brouwerij dat
liefhebbers, jullie de productieproces
van het bier “La Houppe” voorstellen,
gevolgd door een proeverij.
12
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RONDRIT 10 •

Ontdekking en Ontspanning

10.00u

Onthaal
Met 1 tas koffie + lekkernijen (of een chocoladekoek mits Toeslag)

10.30u

Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
ACHÊNE

Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van Mosterd,
Pickles en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de productiewerkplaatsen en het
“kleine mosterdmuseum” – Proeverij – Geschenkje.

46,50 € / pers.
40 € / pers.
(Railbikes)

Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 33 PERSONEN
(MINIMUM 25 PERSONEN MET DE RAILBIKES)

12.30u

Lunch in de Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

15.00u

Ontdekking van de Vallei van de Bocq
in een “autorails” van 1952 • SPONTIN
Vertrek in het station van Spontin voor een ontdekkingstocht door de adembenemende landschappen van de vallei. Aangelegd van 1898 tot 1907, is de
spoorlijn van De Bocq de meest spectaculaire spoorlijn van België en dit
vanwege haar indrukwekkende aantal tunnels en viaducten. Tijdens de rit krijgt
u bij bepaalde vergezichten en geografisch bijzondere plekken een uitgebreide
uitleg, doorspekt met anekdoten over de lokale geschiedenis.

of Railbikes van de Molignée • ONHAYE
Fiets met een heuse railbike over de oude spoorweg uit 1875 doorheen de
pittoreske vallei van de Molignée.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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RONDRIT 11 •

Ontspanning en Snoeplust

10.00u

De grotten van Hotton

• HOT TON

37 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

Uitzonderlijk natuurlijk erfgoed van Wallonië, de grotten van Hotton zijn de
enige die als twee Michelin sterren in hun geheel geclassificeerd zijn. Ga door
de Titanic galerijen. Domineer een kloof van 30 meter. Bewonder de prachtige
draperies. Luister naar het torrentgebrul en beleef de ondergrondse wereld
samen met onze gidsen.
Sinds 2000, een reis die drie keer en twee keer dieper is laat toe om de buitengewone verscheidenheid aan vormen en kleuren van de creties van de grot te
overwegen. U zal 65m omlaag gaan om een ondergrondse rivier te ontdekken;
30m te voet en 35m met de lift omhoog gaan.

12.30u

Lunch: Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

Mogelijkheid koopjes te doen in het winkeltje van ons museum.

15u30

De Eendenlever “Ferme de la Sauvenière”
HEMPTINNE-LE Z-FLORENNES

Een echtpaar met een passie voor eenden geeft u een kijkje in hun kwekerij.
U volgt het ganse proces: van eenden jong tot eindproduct, gevolgd door het
proeven van de producten zoals eendenpastei en eendenlever met 1 glas zoete
wijn. Een zalige manier om uw dag te eindigen.
14
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RONDRIT 12 •

Geur en Zoetheid

10.30u

Distilleerderij van Biercée • THUIN
Leer alles over de geheimen van het distilleren… een vakman toont U hoe 10 kg vers
fruit wordt omgetoverd tot een fles Eau de Villée. Proeverij en glaasje als geschenk.

12.00u

Lunch in de distilleerderij van Biercée
MENU ZIE KADER

52 € / pers.
44,50 € / pers.

(met de chocoladefabriek)
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

14.45u

ÔÔ Parfums • WALCOURT
De parfumerie ÔÔ Parfums is een nieuw soort parfumerie gebaseerd op een uniek
concept in Europa! 1001 verrassingen verwachten u… Onze prachtige Parfumbar
en zijn meerdere subtiele geuren zal u laten dromen en reizen in het land van de
zintuigen! ÔÔ Parfums verandert radicaal de wereld van de fles dankzij ongelooflijke vormen en ook zo innoverend: echte vervulbare prachtige flessen, meer
ecologisch en zeer economisch. Proeverij van een smakelijke thee.

MENU
Balletjes met tomatensaus
—
Ijssoufflé met “l’Eau de Villée”
+ 1 blond bier “Goliath blonde” 25cl
of 1 glas wijn naar keuze

of Vanlieff’s Chocoladefabriek • WALCOURT
Uiteenzetting over de cacaoproductie (van boon
tot basis-ingrediënt) en hoe men de 3 soorten
Chocolade maakt. De creatie van pralines en holle
figuurtjes komt ook aan bod. Mogelijkheid tot
aankoop van verschillende spécialiteiten (praline
met l ‘Eau de Villée). De proeverij van een praline.
Bezoek in het Nederlands met gids = 20€
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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RONDRIT 13 •

De rijkdom van Dinant

10.30u

Koeken van Dinant-Banketbakker Jacobs • DINANT
In deze bekende bakkerij leert u hoe op basis
van de beste ingrediënten de befaamde
Dinants Koeken vervaardigd worden, en
dit volgens een traditie
die teruggaat tot 1860.
In het oude werkhuis kan
u de diverse mooie bakvormen bekijken, waaraan de Koeken van Dinant deels hun faam danken. Op het einde van het bezoek
ontvangt u een echte Koek van Dinant! (Grote groepen worden in twee gesplitst.)

12.00u

Lunch in het restaurant “La Citadelle de Dinant”
DINANT

Restaurant bevindt zich op het terrein van de Citadel.
MENU ZIE KADER

14.30u

Bezoek aan de Citadel van Dinant • DINANT
De citadel van Dinant torent hoog boven de Maasvallei uit: u neemt er een regelrechte duik in het verleden. Tijdens uw bezoek treft u didactische voorwerpen aan
en de borden brengen u op de hoogte van het glorieuze verleden van onze stad.
Gevangeniscellen, keukens, geanimeerde rijtuigen, een museum van wapens, de
ingestorte shuilplaats (oorlog van de Yser loopgraven), de kabel. Begeleid bezoek
mogelijk: 60€ per gids voor een groep van 35 à 40 personen.
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47 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

MENU
Ardense Ham
Vismousse met groenten
Forel terrine met bieslook
Ardens terrine
Gerookte forel slaatje uit de vallei
—
Rundvleesrolletje met wijnhandelaar saus
Varkensgebraad, champignonroomsaus
Verfijnd parelhoentje filet
met champignonroomsaus
Kalkoengebraad, Samber-en-Maas saus
Gepaneerd kippenlapje met Cobourg,
mosterdsaus
—
Ijstaart

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 14 •

Familie Geschiedenis

10.00u

Brouwerij Bertinchamps
GR AND-MANIL (GEMBLOUX)

Bertinchamps… rijk in geschiedenis, in vol platteland gebied van Gembloux,
waar u een oude boerderij zal ontdekken die tegenwoordig dient als huisvesting voor een splinter moderne brouwerij. Sinds 2013, Benoît Humblet en zijn
familie brouwen er ambachtelijke bieren. Ze stellen u voor om hun brouwerijinstallaties te bezoeken: van de maalderij t.e.m. de botteling. Proeverij van
hun boerderij bier.

12.00u

Lunch aan de Brouwerij Bertinchamps
MENU ZIE KADER

14.30u

Kasteel Corry-le-Château
CORROY-LE-CHÂTEAU (GEMBLOUX)

De gids zal u een unieke middeleeuwse vorstelijk architectuur laten ontdekken zowel
de belangrijkste burcht van
hertogdom Brabant als het
paleishuis van de graaf van
Vianden, neef van de keizer
van Constantinopel met als
troef zich te bevinden in een
behouden milieu.

44 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 30 PERSONEN

MENU
Seizoen en streekgroenten crème soep
—
Drie soorten balletjes met Bertinchamps
bier, verse frieten, sla mengsel
en mayonaise van het huis
—
Sabayon op z’n Bertinchamps

In de gebouwen daterend van de XIII tot de XIX eeuw, vier monumentale trappen, verschillende zitkamers en eetkamers bieden een verfijnd decoratie en
smaakvol gekleed.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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RONDRIT 15 •

Ontwaken van papillen

10.00u

Koffiebranderij Mossiat • SORINNE-LA-LONGUE
De koffiebrander deelt hier met u zijn passie: u ontdekt de voordelen van
het roosteren op lage temperatuur, wat u ter plaatse getoond zal worden…
Tijdens een proeverij ontdekt u het verschil tussen Arabica en Robusta.
Om te eindigen wordt u een Espresso met koekje aangeboden. Bezoek in het
Nederlands met gids = 65€.

41 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

12.30u

Lunch in de mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

14.30u

Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
ACHÊNE

Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van Mosterd,
Pickles en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de werkplaatsen en het “kleine
mosterdmuseum” – Proeverij van de producten – Geschenkje.

16.15u

Werkplaats Dawagne (Gerookte zalm) • METTET
Kom de artisanale roken werkplaats bezoeken. U zult de verschillende stappen
van voorbereiding van gerookte zalm ontdekken (zouten, het roken en snijden).
Gemarineerde gerookte zalm met saffraan of geparfumeerd met dille en roze
bessen zonder te vergeten de traditionele met tien peppers. Tijdens uw bezoek is
een proeverij voorgesteld om de producten te proeven. Bezoek in het Nederlands
met gids = 65€.
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

RONDRIT 16 •

Tussen droom en pikant

10.00u

Kasteel van Vêves • HOUYET
Ontdek op 10 minuten van Dinant het prachtige Kasteel van Vêves, dat geklasseerd is als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. U ontdekt er de middeleeuwen
met grote M. Het kasteel kijkt neer op een schitterende vallei en is binnen
even mooi als aan de buitenzijde. Het ‘Doornroosje Kasteel’ is volledig gemeubileerd en wordt nog steeds bewoond door dezelfde familie. Een bezoek
dat groot en klein zal charmeren.

42 € / pers.
Proeverij en maaltijd inbegrepen –
zonder drank en zonder vervoer
TARIEF 2022 VOOR DE BEZOEKEN, VOOR
GROEPEN VAN MINIMUM 25 PERSONEN

Begeleid bezoek mogelijk: 65€ per gids voor een groep van 35 personen.

12.00u

Lunch in de mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
MENU OP PAGINA 20

14.00u

Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
ACHÊNE

Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van Mosterd,
Pickles en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de werkplaatsen en het “kleine
mosterdmuseum” – Proeverij van de producten – Geschenkje.

16.00u

Slakkenkwekerij van Warnant • WARNANT
Een ervaren gids zal U door de kwekerij rondleiden: Hoe ze zich voortplanten,
groeien van eitje tot volwassen slak, de voeding en de roofdieren . Om dit leerrijk
en humoristisch bezoek af te ronden, proeft U een slakje.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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LUNCH IN DE MOSTERDFABRIEK BISTER
“L’IMPÉRIALE”
Ardens paté, karamel zeezout en zijn peertje gevuld met uien konfijt,
geparfumeerd met blond bier
Ravioli van langoustines met zijn seizoen groentjes,
magere room met curry en Pickels van Bister
Quiche Lorraine, krokante sla en een Bister vinaigrette met ui en look
Sla met spek, croutons, crème met frambozenazijn, mimosa ei
Rozet van gerookte ham, gegrilde kippenreepje met piccalilli en sla
—
Kalkoentournedos met gebakken uitjes, pickles saus
Vleesbroodje van kalf en varken met mosterdsaus L’Impériale,
gebakken aardappelen, Warme tomaat en worteltjes
Blokje varkensvlees met blond bier, graanmosterd met honing, aardappelgratin
met groenten
Koolvis met champignons, gebraden ham, mousseline met Bio-mosterd,
worteltjes en een gevulde courgette
Zalmballotine met groentjes, krielaardappeltjes
met een crème van zachte mosterd en een asperges flan
—
Chocoladetaart met Pickels ijs, coulis van witte chocolade
Frambozenbavarois op een laagje rode vruchten-coulis
Chocolademousse met slagroom
Appeltaart, coulis van speculaas en een praline sorbet geparfumeerd
met mosterd l’Impériale, pistachenootjes
Crème brulée geparfumeerd met blond bier
•••
FORFAIT DRANKJES
1 blond bier “La Bertinchamps” of 1 glas wijn of 1 soft drank
+ water + 1 koffie
+6€
FORFAIT APERITIEF EN DRANKJES
1 Kir – chips, 1 blond bier “La Bertinchamps” of 1 glas wijn of 1 soft drank
+ water + 1 koffie
+8€

20

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

OVERZICHT VAN DE PARTNERS
VAN TOURISME ET TRADITION

Stel uw rondreis samen met de hulp van Tourisme et Tradition, onze rondreizen liggen in de prijsklasse
van 37€ tot 54€. Wij zorgen voor de organisatie van uw dag met kwaliteitspartners.
Neem contact op via 0496 43 77 38

• Abdij van Maredsous

•D
 istilleerderij van Biercée

•Ô
 Ô Parfumerie atelier

•A
 telier Saveurs et Traditions

•D
 inant Evasion (boottocht)

•P
 arfumerieatelier Guy Delforge

•D
 e genoegens van Marie

•P
 ressoir EVH- Jus d’Upigny

•D
 e lekkerbek “Les Lutins” (ijs)

•R
 ailbikes van Molignée

•G
 rotten van Hotton

•S
 poorlijn van de Bocq

•H
 oningmakerij Vallero

•S
 affraan de Cotchia

•K
 asteel Lavaux Saint-Anne

•S
 lakkenkwekerij “Warnant”

•K
 asteel Corroy-le-Château

•T
 uinen van Annevoie

•C
 itadel van Namen

•K
 asteel Vêves

•T
 he Owl Distillery

•C
 itadel van Dinant

•K
 oeken Jacobs Dinant

•W
 ijnbouwdomein Bon Baron

•C
 afermi

•K
 offie Mossiat

•W
 ijnbouwdomein

•C
 hocoladeatelier Vanlieff’s

•M
 aatschappij der Schepen

Dawagne (Gerookte zalm)

•B
 rouwerij Caracole
•B
 rouwerij Bertinchamps
•B
 rouwerij van Namen

“La Houppe”

•B
 oerderij de “La Sauvenière”

(maken van “foie gras”)

van de Maas

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Château de Bioul

•W
 ijnbouwdomein van Chenoy
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Noteer hier alvast enkele ideeën voor een rondrit op maat.

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
info@tourisme-et-tradition.be – www.tourisme-et-tradition.be

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

