
VU: Guido Geysens, Bredabaan 399, 2930 Brasschaat

INFO
• De wandelingen lopen van 9 november 2012 tot en met 28 april 2013

• Kostprijs €35 p.p.
• Enkel geldig op vrijdag-zaterdag-zondag

• Niet mogelijk tijdens de kerstperiode (24 december-3 januari)
• Vertrek tussen 11u00 en 12u30

• Deelnemers ontvangen een boekje met route en vouchers
• Dranken zijn niet inbegrepen en reken je ter plaatse af

• Groepen groter dan 6 personen reserveren verplicht bij de horeca
• Menu’s enkel geldig in de deelnemende horeca

JE KAN DE BROCHURES AANSCHAFFEN BIJ:
• Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407
• Toerisme Brecht, Gemeenteplaats 1

• Toerisme Wuustwezel, Dorpsstraat 36
• Toerisme Essen, Moerkantsebaan 50

• Toerisme Kalmthout, Putsesteenweg 131

HAPPEN EN STAPPEN
in de Noordertuin van Antwerpen

BRECHT - BRASSCHAAT - ESSEN
KALMTHOUT - WUUSTWEZEL

NIEUW!
CULINAIR WANDELEN!

Tussen 9 november 2012
 en 28 april 2013
Enkel op vrijdag,
 zaterdag & zondag

WWW.NOORDERTUIN.BE

Een Primeur voor de Noordertuin, deze herfst start " Hap-
pen en Stappen", de wandelvariant van onze � etstochten 
"Happen en Trappen". Knoop de veters van je wandel-
schoenen stevig vast en kom lekker wandelen en genie-
ten. In het aanbod vijf culinaire wandelingen die je de re-
gio laten ontdekken in combinatie met lekker smullen in 
zorgvuldig uitgezochte horecazaken. 
Benieuwd? Lees snel verder!



WUUSTWEZEL, STROOBLOEM-
WANDELING > 9KM
Wie kent er nog de smaak van de heerlijke Stroobloemboter? 
Dit is pure nostalgie! Van de in 1896 gebouwde melkerij blijft 
zoals je zal zien, alleen de imposante schoorsteen nog over-
eind. Hier was eens het hart van het uitgestrekte landbouw-
gebied waardoor je nu wandelt. Heerlijk eten doe je tussen-
door op merkwaardige adressen.

Taverne ’t Dorp, Dorpsstraat 111 te 2990 Wuustwezel
Ontvangst: Ko�  e met javanais

Restaurant ’t Schaliënhuis, Oud-Dorpsstraat 38 te 2990 
Wuustwezel
Voorgerecht: Cocktail van zalm� let of Huisgemaakte 
kaaskroketjes

Herberg de Keizer, Hu� elplein 14 te 2990 Wuustwezel
Hoofdgerecht: Kip� let Brabançonne of Tongrolletjes in 
witte wijnsaus

Taverne ’t Dorp, Dorpsstraat 111 te 2990 Wuustwezel
Dessert: Appelstrudel met room en ko�  e of Dame Blanche

BRECHT, ONTHAASTEN LANGS EEN 
ROMEINSE HEIRBAAN > 15KM
Stap mee in de sandalen van een Romeins soldaat over de 
Tilburgbaan, passeer een kapelletje waar de plaatselijke bevol-
king vroeger gezegend water haalde tegen de kinkhoest, spot 
een zeldzame vogel in de Brechtse Heide of schichtig wild in het 
bos De Poppelaer en waai uit langs het kanaal Dessel - Scho-
ten. Tussendoor kun je lekker smullen bij de Brechtse horeca.

Brasserie De Goeien Tijd, Vaartdijk 16 te 2960 Brecht
Ontvangst: Ko�  e met lekkers

Restaurant Dikke Mee, Bethaniënlei 2 te 2960 Brecht
Voorgerecht: Geroosterde ribbekes met looksaus of 
Chinees voorgerecht of Trio gebakken Dim Sum

Restaurant De Heren van Sint-Job, Handelslei 16 te 
2960 Brecht
Hoofdgerecht: Huisbereid stoofvlees met sla en frietjes of 
Kip� let op Kempische wijze

Brasserie De Goeien Tijd, Vaartdijk 16 te 2960 Brecht
Dessert: Huisgemaakte appelstrudel met vers vanille-ijs

ESSEN, GRENZELOOS GENIETEN
> 12,5KM

Deze route toont de mooie natuur en de bossen van Essen-Ho-
rendonk (Den Uil). Regelmatig fl irt je met de landgrens of wandel 
je er zelfs bovenop. Bij De Strontpaal ontdek je het verhaal van 
de smokkelaar Klaveren Vrouwke en aan de Raeyberg vind je Het 
Rad waar verteld wordt welke gruwelen zich hier ooit afspeelden. 
Niet onbelangrijk zijn ook de 3 gezellige adresjes die je onderweg 
tegen komt en waar je heerlijk culinair kunt genieten.

Restaurant ’t Wit Uiltje, Heiblok 75 te 2910 Essen
Ontvangst: Ko�  e of thee met lekkernij

Voorgerecht: Kipsalade met verse ananas, gebakken 
spekjes, ui en champignons of Vegetarische salade met brie, 
druiven, walnoten, overbakken ui en champignons

Hoofdgerecht: Kabeljauwhaasje met prei-pernodsaus of 
Malse spareribs met 2 sausjes en frietjes of Vegetarische schotel

Dessert: Vanille-ijs met warme kersen of bordje lekkernij

Restaurant Guirlande, Over d’Aa 172 te 2910 Essen
Ontvangst: Ko�  e of thee met lekkernij

Voorgerecht: Kaaskroketjes of Rundscarpaccio met Parme-
zaan schilfers

Hoofdgerecht: Gegratineerde visschotel met puree of 
Kipbrochette met salade en verse frietjes of Wok warme 
groenten

Dessert: Rijstpap of Dame Blanche

Restaurant De Bosrust, Kleine Horendonk 8 te 2910 
Essen
Ontvangst: Ko�  e of thee met lekkernij

Voorgerecht: Kaaskroketten met brood of Verse erwten-
soep met worst, spek en korstjes

Hoofdgerecht: Vegetarische lasagne met brood of 
Vlaamse stoverij met Corsendonkbier en frietjes of Gebakken 
zalmforel met puree en pestovinaigrette

Dessert:  Chocolademousse of Warme appeltaart met ijs 
en slagroom

BRASSCHAAT, SPORTIEF CULINAIR 
MET CULTUURTOETS > 10KM
(STEEDS OP RESERVATIE)

Deze wandeling loopt deels via het knooppuntennetwerk en 
verbindt drie horecazaken die op een of andere manier een 
link met sport hebben. Maak kennis met een oase aan groen 
en rust. Een vleugje cultuur? Een kleine zijsprong op de Breda-
baan (549) brengt je bij museum-atelier Thomas Van Heck, 
bestempeld als de laatste Dordtse impressionist en meester 
van De Biesbosch. Het ontdekken waard!

Brasserie Excelsior, Armand Reusensplein 9-11 te 2930 
Brasschaat
Ontvangst: Ko�  e met versnaperingen

Voorgerecht: Toast champignon of Escargots in Lookboter

Hoofdgerecht: Wildragoût met aardappelgratin of Tongrol-
letjes op Normandische wijze

Dessert: Warme appeltaart met kaneelijs

Brasserie Oase, Elshoutbaan 17 te 2930 Brasschaat
Ontvangst: Ko�  e of thee met lekkernij

Voorgerecht: Geitenkaaskroketjes met balsamicocaramel en 
salade Mesclun of Herstsalade met paté van ree, bosvruchten-
con� jt en pijnboompitjes

Hoofdgerecht: Ierse Ribeye met groeten, jeneversaus en 
pommes allumettes of Zeebaars� let met gestoofde prei en 
wortel, dragonpuree en tomatencoulis met look en kappertjes

Dessert: Broodpudding met kaneelijs en crumble van specu-
loos of Hartige pannenkoek

Brasserie 2Wheelers, Bredabaan 537 te 2930 Brasschaat
Ontvangst: Potje ko�  e of thee met gebak of Witteke tegen 
de koude voeten

Voorgerecht: Toast gerookte zalm of Italiaanse Mozzarellasla

Hoofdgerecht: Mechelse kip “architect” met verse tuingroen-
tjes en kroketten of Vegetarische pasta “Siciliana” of Scampi van 
de chef met frietjes

Dessert: Appelstrudel met vanillesaus en ko�  e of Irish Co� ee 
met gebak of Gluhwein met koek (Kerst)

DE SMAKELIJKE HISTORIE VAN KALMTHOUT > 14,5KM
Reis mee terug in de tijd en laat je verwonderen door de stilte van idyllisch groene plekjes en tal van historische monumenten met 
een eigen verhaal. Gebruik het gemeentelijk park Strijboshof, de vallei van de Kleine Aa en de Withoefse Heide als natuurlijke adem-
pauzes om de culturele waarde van het Kalmthoutse patrimonium te laten doordringen. Onderweg dompelen elegante infobor-
den je  onder in het rijke verleden van de heidegemeente. Gracieuze 
gebouwen als villa Belgrano, de synagoge en de oude pastorij ge-
ven tussen smakelijke gerechten door telkens hun geheimen prijs...

Taverne Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout
Ontvangst: Ko�  e met gebak

Taverne Den Bosduin, Beauvoislaan 104 te 2920 Kalmthout
Voorgerecht: Carpaccio van rund met tru� elolie en parmezaan-
schilfers of Slaatje van geitenkaas met honing of Toast gerookte zalm

De Bessemhei, Kapellensteenweg 248 te 2920 Kalmthout
Hoofdgerecht: Kalmthouts stoofvlees met Turf en frietjes

Taverne Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 
Kalmthout
Dessert: Warm appelgebak met toe� e slagroom en ijs
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