
VU: Guido Geysens, Bredabaan 399, 2930 Brasschaat

INFO
• De wandelingen lopen van 8 november 2013 tot en met 20 april 2014

• 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

• Niet geldig op feestdagen en na 18 u.

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
• Toerisme Kapellen, Antwerpsesteenweg 130

HAPPEN EN STAPPEN
in de Noordertuin van Antwerpen

BRECHT - BRASSCHAAT - ESSEN
KALMTHOUT -  KAPELLEN - WUUSTWEZEL

NIEUW!
CULINAIR WANDELEN!

Tussen 8 november 2013
 en 20 april 2014
Enkel op vrijdag,
 zaterdag & zondag

WWW.NOORDERTUIN.BE

Deze herfst schiet “Happen en Stappen” opnieuw uit 
de startblokken. De wandelvariant op onze culinaire 
� etstochten. Knoop de veters van je wandelschoenen 
stevig vast en kom lekker wandelen en genieten. In het 
aanbod vijf culinaire wandelingen die je de regio laten 
ontdekken in combinatie met lekker smullen in zorgvuldig 
uitgezochte horecazaken.  Benieuwd ? Lees snel verder !



WUUSTWEZEL, AZENWANDELING > 
13,5 KM
Deze wandeling leid je van aan de Poort naar het Platteland 
langs mooie landelijke wegen en door natuurgebieden naar 
de dorpskern van Loenhout.  Onderweg hierheen doorkruis 
je het parcours van de Azencross , de sinds 1984 jaarlijkse cy-
clocross  die bekend staat om zijn primeurs. Zo was de veldrit 
van Loenhout de eerste organisatie die gastheer was voor de 
Europa-trofee en de Wereldbeker. Het wasbord in de cyclo-
cross was een idee van de Loenhoutse parcoursbouwer Louis 
Aernouts. Diverse organisaties imiteerden het idee. De traditie 
wil, dat elke azencrosswinnaar ooit wereldkampioen was of 
werd. Via een heel ander landschap wandel je daarna weer 
richting Wuustwezel.  Onderweg kan je natuurlijk genieten 
van heerlijke gerechten!

Ko�  ebar Meeussen, Dorpsstraat 59 te 2990 Wuustwezel
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij

Herberg de Keizer, Hu� elplein 14 te 2990 Wuustwezel
Voorgerecht: Huisbereide kaaskroketjes of Salade met 
gerookte kalkoen en curry
’t Schaliënhuis, Oud-Dorpsstraat 38, 2990 Wuustwezel
Hoofdgerecht: Koninginnenhapje met rauwkost en frietjes 
of Open loempia (wokgroenten, pasta, kalkoen en scampi)

Ko�  ebar Meeussen, Dorpsstraat 59 te 2990 Wuustwezel
Dessert: Appeltaartje met vanille-ijs en speculaas of Ge-
bakje uit de patisserietoog met een capputasty naar keuze

BRECHT, WANDELEN LANGS WATER  
> 12 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 over-
vloeien. Onderweg kun je lekker genieten van de Brechtse gas-
tronomie.

Brasserie Eikenhof, Eikenlei 60 te 2960 Sint-Job-In’t-Goor
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Voorgerecht: Kroket met Parmaham en garnituur
Hoofdgerecht: Huisgemaakte goulash met frietjes
Dessert: Riz condé

De Heeren van Sint-Job, Handelslei 16 te 2960 Sint-Job-
In’t-Goor
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Voorgerecht: Vissoep of Garnaal- en kaaskroket
Hoofdgerecht: Kipfi let op grootmoeders wijze of Stoof-
vlees met sla een frietjes
Dessert: Gebak met koffi  e of IJsje naar keuze

Dikke Mee, Bethaniënlei 2 te 2960 Sint-Job-In’t-Goor
Ontvangst:  –
Voorgerecht: Loempia met krab en saus 
Hoofdgerecht: Kippenblokjes met groenten en curry + 
gebakken rijst
Dessert: Dame blanche met warme chocoladesaus

ESSEN, “TUSSEN GRENS EN BEEK”
> 13,5 KM

In de late middeleeuwen werd in het gebied rond Hoek volop 
turf gewonnen zoals de namen Oude Moervaart, Moerven en 
Rouwmoer laten blijken. Op de veenpaal die zich op de grens be-
vindt is te zien hoeveel turf er destijds is afgegraven. De vroegere 
Rouwmoershoeve is tegenwoordig een school met kerk en daar-
achter een prachtige kloostertuin gelegen op een idyllische plek.
De bosrijke en groene omgeving hier zo dicht aan de grens 
was ten tijde van de oorlog bovendien een waar paradijs voor 
stropers en smokkelaars. Het zal moeilijk kiezen worden uit drie 
overheerlijke menu’s waarmee je onze Bourgondische levensstijl 
ontdekt.

Taverne-restaurant Roma, Stationsstraat 107 te 
2910 Essen
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Voorgerecht: Assortiment van witte en zwarte pens met 
Breydelham en mosterd of Geitenkaas Chèvre d'Or met 
Jonagold en toast
Hoofdgerecht: Vidée van hoevekip met huisgerolde bal-
letjes van kalfsgehakt met frietjes of Vegetarische pasta met 
pompoenpitjes, gewokte groenten en pesto
Dessert: Appelstrudel met vanille-ijs en slagroom

Taverne Annelies, Moerkantsebaan 295 te 2910 Essen
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Voorgerecht: Tapasgerechtjes met een toets van het 
huisbier, keuze tussen vlees, vis of vegetarisch
Hoofdgerecht: Rollade van kip met een dragonsaus van 
lampetier, warme groentjes, frietjes of kroketjes of Gratineer-
de vis met een saff raansaus van lampetier, warme groentjes, 
frietjes of kroketjes of Salade met gebakken champignons 
met parmezaan en frietjes of kroketjes
Dessert: Trio van zoetigheden

Eetcafé Den Haard, Maststraat 41 te 2910 Essen
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Voorgerecht: Escargots in lookboter of Slaatje met 
gerookte kip en appel of Vegi-taartje van tomaat, aubergine 
en mozzarella
Hoofdgerecht: Schartongrolletjes “Dugleré” of Lamsnava-
rin met provençaalse groentjes of Tagliatelle all’ arrabbiata

Dessert: Parfait van speculoos of Irish Coff ee

Reserveren verplicht

BRASSCHAAT-KAPELLEN, GRENZE-
LOOS ONTHAASTEN IN DE VALLEI 
VAN DE KAARTSE BEEK > 10,5 KM

De meanderende Kaartse beek, zijrivier van het Schijn, vormt 
de grens tussen Kapellen en Brasschaat. De rode kleur van het 
water is geen blijk van verontreiniging maar van het aanwe-
zige ijzergehalte. Recent werd door beide gemeenten en de 
provincie een beheersplan voor de vallei opgesteld waarbij de 
zorgboerderij Meander een belangrijke rol speelt. Nieuwe buur 
van deze boerderij is het Vlaams opvangcentrum voor vogels 
en wilde dieren. Geniet van het mooie Hoogboomse kerkplein, 
de open weidelandschappen palend aan de Brusselse bossen, 
de sfeer van het domein Kattekensberg en natuurlijk het lek-
kere eten.

’t Laiterieke, Lage Kaart 88 te 2930 Brasschaat
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij

Voorgerecht: Huisgemaakte kaaskroketjes met gefrituurde 
peterselie of Bisque van schaaldieren met grijze garnalen en 
verse room

Hoofdgerecht: Konijn op grootmoeders wijze of Pasta met 
vers gerookte zalmsnippers en witte wijnsaus

Dessert: Chocoladebavarois

Oud Antwerpen, Elisalei 55 te 2930 Brasschaat
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij

Voorgerecht: Wintermaaltijdsoep

Hoofdgerecht: Civet van haas met appel-airellen, witloof en 
amandelkroketten of Spirelli met kalkoengebraad, champig-
nonsaus met dragon en mosterd

Dessert: Warme appeltaart met speculoos-ijs en slagroom + 
koffi  e

Bob’s Place,  Hoogboomsteenweg 280 te 2950 Kapellen
Ontvangst: Koffi  e met versnapering van de chef

Voorgerecht: Trio van Wildpaté of Scampi in curry roomsaus 
met brood

Hoofdgerecht: Trio van wild met kroketjes of Scampi van de 
chef

Dessert: Appelstrudel met ijs en slagroom en koffi  e of Mikado 
met koffi  e

Reserveren verplicht

KALMTHOUT, SMULLEN OP DE ZWANENBERG > 7 KM
Blijf tijdens de winterperiode niet binnen zitten, haal een frisse neus op tijdens de culinaire wandeling ‘Smullen op de Zwanenberg’. 
Je vertrekt in Winkelcentrum De Beek, met haar leuke boetieks en koffi  ebars. Op zaterdag heeft hier een bedrijvige dorpsmarkt 
plaats.  Onderweg opent zich een weids landschap van akkers en velden. Je fl irt met de spoorlijn die 150 jaar geleden werd aange-
legd en mee de geschiedenis van Kalmthout bepaalde. Het wandelparcours loodst je door geheimzinnige straatjes met namen als 
Rozemieke, De Greef, Imkersweg en Zwanenberg. Park Strijboshof is in de koude maanden een imposant 
domein met eeuwenoude loofbomen die je beschutting geven tegen de barre wind. Op tijd en stond word 
je bovendien verwend met een heerlijk gerecht in een zorgvuldig uitgekozen bistro.

De Ronde Tafel, Pastoor Weytslaan 21 te 2920 Kalmthout
Ontvangst: Koffi  e met lekkernij
Den Druivelaer, Noordeind 51 te 2920 Kalmthout
Voorgerecht: Rijkelijke vissoep met rouille of Boerenpaté met 
garnituur
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout
Hoofdgerecht: Parelhoenfi let met ratatouille en porto-honing-
saus of Huisgemaakte vegetarische lasagne of Vispannetje
MiamMiam, Kapellensteenweg 64 te 2920 Kalmthout
Dessert: Crème brulée of Verse tiramisu

Ook mogelijk op donderdag
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