
VU: Guido Geysens, Bredabaan 399, 2930 Brasschaat
Fotomateriaal: Beeldenbank Toerisme Provincie Antwerpen vzw en deelnemende gemeenten

PRAKTISCHE INFO
• De wandelingen lopen van 23 januari t.e.m. 5 april 2015
• Kostprijs is 35,00 EUR per persoon 
• Enkel mogelijk op vrijdag, zaterdag of zondag

(wandeling in Kalmthout ook mogelijk op donderdag)
• Vertrek tussen 11.00 en 12.30 uur
• Dranken zijn niet inbegrepen en reken je ter plaatse af
• Groepen groter dan 6 personen reserveren verplicht bij 

de horeca
• Niet geldig na 18.00 uur
• Menu’s enkel geldig in de deelnemende horeca
• Deelnemers ontvangen een boekje met route en 

vouchers

JE KAN DE VOUCHERS
AANSCHAFFEN BIJ:
• Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, 03 650 03 01

• Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30

• Toerisme Essen, Moerkantsebaan 50, 03 677 19 91

• Toerisme Kalmthout, Putsesteenweg 131, 03 666 61 01

• Toerisme Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 03 660 66 84

• Toerisme Wuustwezel, Dorpsstraat 36, 03 690 46 40

• Gemeente Stabroek, Dorpsstraat 45, 03 210 11 75

HAPPEN EN STAPPEN
in de Noordertuin van Antwerpen
BRECHT - BRASSCHAAT - ESSEN - KALMTHOUT

KAPELLEN - STABROEK - WUUSTWEZEL

Tussen 23 januari en 5 april 2015
Enkel op vrijdag, zaterdag & zondag
(wandeling Kalmthout ook mogelijk op donderdag)

NIEUW!
CULINAIR WANDELEN
NU OOK IN STABROEK!

WWW.NOORDERTUIN.BE

Knoop de veters van je wandelschoenen stevig vast 
en kom lekker wandelen en genieten. In het aanbod 
zitten zes culinaire wandelingen die je de regio laten 
ontdekken in combinatie met lekker smullen in 
zorgvuldig uitgezochte horecazaken.
Benieuwd? Lees snel verder! 



BRASSCHAAT,
ERFGOED IN’T GROEN
> 16 KM
Deze wandeling laat je kennis maken met het vele 
(militaire) erfgoed dat verscholen ligt in het prach-
tige groen dat Brasschaat rijk is: obelisk, kasteel, wa-
tertoren, bunkers, antitankgracht, schans ...

De Koperen Pan
Bredabaan 600, 2930 Brasschaat 
Ontvangst: Koffi  e met versnapering of een 
borreltje

Voorgerecht: Huisgemaakte kaaskroketten 
met garnituur

Hoofdgerecht: Yassa van kip of scampi van 
de chef

Nagerecht: Dame blanche met warme 
chocoladesaus

De Hemelhoeve
Gemeentepark 8, 2930 Brasschaat
Ontvangst: Koffi  e met croissant

Voorgerecht: Carpaccio “New Style”

Hoofdgerecht: Heilbot, ratatouille en 
basilicum

Nagerecht: Parfait kaneel

Bar Bogey Golf (Brasschaat Open Golf)
Miksebaan 248, 2930 Brasschaat
Ontvangst: Koffi  e met croissant

Voorgerecht: Kaaskroketjes

Hoofdgerecht: Kipfi let met saus naar keuze

Nagerecht: Huisgemaakte crème brûlée

Reserveren verplicht

BRECHT
WANDELEN LANGS WATER
> 11 KM
Geniet ook in de winterperiode van de eindeloze 
rust van water. Je wandelt langs het kanaal Dessel-
Schoten, de Antitankgracht en de Kleine Schijn in 
Brecht.

Ontdek hoe industrie/economie, militair erfgoed 
en natuurschoon naadloos in elkaar kunnen over-
vloeien. Onderweg kun je lekker genieten van de 
Brechtse gastronomie.

De Heeren van Sint-Job
Handelslei 16, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 
Ontvangst met lekkernij: Glaasje cava met 
een amuse of toastje 

Voorgerecht: Mix van een garnaal- en 
kaaskroketje 
Hoofdgerecht: Kalkoenschnitzel met 
champignonroomsaus of goulash met sla en 
kroketjes of frietjes 
Nagerecht: Chocomousse of slagroom-
soesjes 

Dikke Mee
Bethaniënlei 2, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 
Voorgerecht: Chinees voorgerecht (loem-
pia met kip + varkenssaté) met curry

Hoofdgerecht: Gesneden beefsteak met 
groenten en curry + frietjes of witte rijst

Nagerecht: Banana split met warme cho-
coladesaus

Brasserie Eikenhof
Eikenlei 60, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 
Ontvangst: Glaasje cava 
Voorgerecht: Kreeftesoep uit onze kreef-
tebak ! 
Hoofdgerecht: Gehaktbrood met Luikse 
stroop geserveerd met in ossewit gebakken 
frieten 
Nagerecht: Panna cotta van chocolade en 
crumble van speculoos 

ESSEN
BOTERPOT EN
WILDERTSE DUINTJES > 16 KM
Voor een pittige wandeling moet je in Essen zijn!

Vanaf Hoek brengen open wandelpaden je via 
Wolfsheuvel tot aan “Boterpot”. Deze naam is af-
geleid van het voormalige domein “Boterberg” wat 
stompe berg betekent. Het domein was vroeger 
gelegen aan de Collegelaan te Essen en eigendom 
van de familie Plouvier. Tegenwoordig is Boterpot 
een woonbos. Buiten Wildert, juist over de gemeen-
tegrens met Kalmthout is er ook nog altijd kasteel 
“De Boterbergen”, tot 2007 bezit van de welgestelde 
familie Carlier.

Nog meer gezonde boslucht kan je opsnuiven in het 
heuvelachtige gebied “Wildertse Duintjes” met een 
variëteit aan loof- en naaldbomen. 

Verspreid tussen al dit groen zijn er ook drie stop-
plaatsen voorzien om de benen even rust te gunnen 
en vooral om iets lekkers te nuttigen. 

Tip: vertrek niet te laat om volop van al dit natuur-
schoon te kunnen genieten!

Tuincentrum Moerkant
Moerkantsebaan 180, 2910 Essen
Ontvangst: Koffi  e of thee met gebak

Nagerecht: Appelstrudel met ijs en slag-
room of coupe dame blanche of coupe ijs 
met fruit 

T&T Taverne & Tennis
Huybergsebaan 164, 2910 Essen 
Voorgerecht: Tomatensoep met balletjes 
en brood of kaas- of garnaalkroket met 
groentegarnituur en brood

Natuurvriendenhuis De Berk
Oude Baan 110, 2910 Essen 
Hoofdgerecht: Varkenshaasje met cham-
pignon- en/of pepersaus en warme groentjes 
of gebakken kabeljauw met sausje en warme 
groentjes of vegetarische schotel 

Reserveren verplicht

KALMTHOUT
WANDELEN OP
DE ZWANENBERG > 11 KM
Kom gezellig buiten deze winter! Wandelen en lekker eten, 
daar staat ‘Smullen op de Zwanenberg’ voor.

Je vertrekt in het levendige Winkelcentrum De Beek met 
haar boetiekjes en koffiebars. Op zaterdag brengt de we-
kelijkse markt heel wat bedrijvigheid. Eerst passeer je het 
Sint-Jacobspleintje waar de frankische driehoek nog wijst 
op de oudste dorpskern van Kalmthout. Eenmaal flink op 
weg opent zich een weids landschap van akkers en velden.

Kasteelpark Strijboshof nodigt je uit op een heerlijk voorge-
rechtje. Je flirt met de spoorlijn die 150 jaar geleden werd 
aangelegd en de geschiedenis van Kalmthout mee uit-
tekende. Je ziet tussen de bomen kasteel Boterberg liggen 
en je wordt door curieuze straatjes geloodst met namen 
als Rozemieke, De Greef, Imkersweg, Zwanenberg. In een 
historische hoeve is Den Druivelaer ondergebracht, waar 
een hoofdgerecht naar keuze op je wacht.

Langs het station van Kalmthout, de imposante oude 
eik Cassenboom en de weilanden van Kruisbos bereik je 
tenslotte trendy bistro MiamMiam voor een welverdiend, 
Italiaans dessertje.

Lunchroom ‘De Ronde Tafel’
Winkelcentrum De Beek, Pastoor Weytslaan, 2920 
Kalmthout
Ontvangst: Aperitief (donderdag of vrijdag om 
12.00 uur, zaterdag of zondag om 11.00 uur)

Taverne Strijboshof
Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout
Voorgerecht: Carpaccio van ossenhaas met 
parmezaan en rucola of kaaskroket met salade en 
vinaigrette of garnalen op klassieke wijze

Bistro Den Druivelaer
Noordeind 51, 2920 Kalmthout
Hoofdgerecht: Varkenshaasje, marktgroenten 
en champignonsaus met aardappelkroketten of 
kabeljauw in witte wijnsaus met aardappelpuree of 
cappelini met dagverse groenten (vegetarisch)

Pastabar MiamMiam
Kapellensteenweg 64, 2920 Kalmthout
Nagerecht: Crême brûlée of verse tiramisu

Donderdag of vrijdag rond 17.00 uur, zaterdag of 
zondag rond 16.00 uur.

KAPELLEN - STABROEK
ZALIGE BOSWANDELING
> 7.5 KM
Ontdek Kapellen én Stabroek tijdens deze prachtige 
wandeling door bos en langs groene gebieden. Je 
wandelt onder andere langs het Ravenhof en door 
het Elzenbos. En onderweg stop je voor een lekker 
aperitie� e en een voor-, hoofd- en nagerecht.

BriJo Ijs
Ertbrandstraat 112, 2950 Kapellen 
Ontvangst: Koffi  e of thee met een vers, 
warm appeltaartje.

Nagerecht: Dame blanche of chocolade-
mousse.

Brasserie restaurant ‘t Koetshuis
Oud Broek 2, 2940 Stabroek  
Voorgerecht : Duo van kaas- en garnaalkro-
ket of vissoep

Hoofdgerecht : Salade ’t Koetshuis (met ge-
rookte zalm, garnaaltjes, scampi en gerookte 
Italiaanse ham)  of stoofvlees of vol-au-vent 
met frietjes

Bistro De Neus
Hoogeind 85, 2940 Stabroek
Voorgerecht: Overheerlijke kaaskroket
Hoofdgerecht: Tournedos met sla en 
frietjes

Reserveren verplicht

WUUSTWEZEL
VIER SEIZOENENWANDELING
> 11 KM
De Vier seizoenenwandeling neemt je mee langs 
een heel mooi stuk van het landelijke Loenhout. En 
toch is de dorpskern met de kerktoren nooit ver weg! 
Deze wandeling kwam er ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de KVLV. 

Ko�  ekan
Tienpondstraat 1, 2990 Wuustwezel  
Ontvangst: Koffi  e met mini-gebakjes

Nagerecht: Appelstrudel met slagroom of 
crème brûlée

Schaliënhuis
Oud-Dorpsstraat 38, 2990 Wuustwezel  
Voorgerecht : Huisbereide kaaskroketjes 
of zalmcocktail of tomatenroomsoep met 
balletjes

Herberg De Keizer
Hu� elplein 14, 2990 Wuustwezel 
Hoofdgerecht: Normandische tongen of 
Vlaamse stoemp met gele en oranje winter-
wortelen en gebakken kipfi let of spaghetti 
provencale 


