Culinaire Fietsroutes
Dubbel fietsplezier in het ‘Land van Mark & Merkske’
Hoogstraten / Baarle-Hertog-Nassau / Merksplas
Prijs: € 38,95 / Afstand: ±55 km

Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tot en met zondag
27 september 2020.
Vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle.
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Kom culinair fietsen!
Het Land van Mark & Merkske
presenteert twee heerlijke culinaire
fietsroutes. Dat is dus dubbel genieten! Hoogstraten, Merksplas en
Baarle-Hertog-Nassau nodigen je
graag uit om enkele van hun troeven
te ontdekken: fietsen, gezellig tafelen
én een groen decor.
Voor route 1 vertrek je in Baarle-Hertog-Nassau, een echte enclave. Route
2 vertrekt in Hoogstraten, onder de
Sint-Katharinakerk.
Met de culinaire route geniet je niet
alleen van de mooiste plekjes die
deze omgeving te bieden heeft, maar
je schuift ook aan voor een smakelijk
menu. Vertrek je in Baarle Hertog-Nassau, wordt je onderweg een
aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht
en dessert geserveerd, steeds in een
andere zaak op de route. Neem je
route 2, vanuit Hoogstraten, dan begin
je met een stevig ontbijt, vervolgens
fiets je naar het hoofdgerecht en je
sluit af met een heerlijk nagerecht.

Vertrek
Route 1: Toerisme Baarle Singel 1 - 5111 CC Baarle-Nassau
Route 2: Toerisme Hoogstraten Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
Gratis parkeren
Baarle-Hertog-Nassau : parkeerplaats
Loswal, parallel aan Stationsstraat.
Hoogstraten: parking achter het
stadhuis en de Sint-Katharinakerk
(Dokter Versmissenstraat) en op de
parking Jan Van Cuyck (Jan Van
Cuyckstraat).

Afstand: ±55 km
Prijs: € 38,95
Reserveren
Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Doe dit minstens 2 dagen vooraf en
vóór 15 uur bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle. Om 15 uur
worden de reservaties onherroepelijk
afgesloten.
Toerisme Baarle
+31 (0)13 507 99 21 |
info@toerismebaarle.com
Toerisme Hoogstraten
+32 (0)3 340 19 55 |
toerisme@hoogstraten.be

Annuleren
Een reservatie kan enkel geannuleerd
worden als dit minstens 3 dagen
vooraf gebeurt.
Als je, om welke reden dan ook, niet
kan deelnemen, mag er iemand anders in je plaats deelnemen. Zonder
tijdig te annuleren, wordt er geen geld
terugbetaald.
Hoe fiets je deze route?
Deze culinaire route maakt gebruik
van de fietsknooppuntenbewegwijzering van de Kempen en NoordBrabant. Je volgt de groen-witte
borden met knooppunten. Als het
parcours afwijkt van het netwerk,
staat dit aangegeven in de brochure.
Kijk, voordat je naar de volgende
horecazaak fietst, de wegbeschrijving
na om verrassingen te voorkomen.
Opgelet: Bij een gemiddeld tempo
fiets je ongeveer 18 km per uur. Hou
hier rekening mee bij je dagindeling.
Met de bijbehorende bonnen geniet
je in de horecazaken van één van de
gangen van het menu.
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Spelregels
1. De culinaire fietsroute loopt tot en met zondag
27 september 2020, telkens op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag.
2. Reserveer minstens 2 dagen vooraf, voor 15 uur bij
Toerisme Baarle of Toerisme Hoogstraten.
3. Geef je keuze door van voor- en/of hoofdgerecht
(vlees – vis – vegetarisch).
4. Vertrek op een dag (donderdag t/m zondag) naar keuze
a. Route 1 - Baarle Hertog-Nassau:
		 tussen 10.30 en 12.30 uur
b. Route 2 - Hoogstraten:
		 tussen 9 uur en 10.30 uur
5. Elke deelnemende horecazaak vermeldt wanneer je
welkom bent om te genieten van deze culinaire
fietsroute.
6. De bonnen zijn gedateerd en zijn enkel geldig op de
datum die op de bonnen vermeld staat. Je gebruikt
deze op dezelfde dag.
7. De gerechten zijn enkel beschikbaar in de
aangeduide horecazaak.
8. Geef bij aankomst aan dat je de culinaire fietsroute
doet en overhandig het correct aantal bonnen.
9. Drank (uitgezonderd aperitief) is niet inbegrepen.
Dit reken je ter plaatse af.

Fietsverhuur
Er zijn verschillende verhuurmogelijkheden.
Reserveer vooraf.
Guy Ruts Fietsen
+32 (0)14 69 07 60 | www.fietsenguyruts.be
Adams Fietsverhuur
+31 (0)6 48 40 67 90 | www.adamsfietsverhuur.nl
Fietshandel Verschueren
+32 (0)3 314 51 86 | www.fietsenverschueren.be
uitgezonderd zondag
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Start van route 1
Route 1 start aan toerisme Baarle
Singel 1 | 5111 CC Baarle-Hertog-Nassau
Hier rijd je linksaf. Brownies & downieS
bevindt zich 100 meter verder.

Voorgerecht

Aperitief
Brownies & downieS
Molenstraat 2
2387 Baarle-Hertog
www.browniesanddowniesbaarle.be

Welkom vanaf
10.30 uur

Bistro Het Vijverhuis
Grote Baan 199
2380 Ravels
www.bistrohetvijverhuis.be

Menu

Menu/kies uit

Een plankje ‘tuffo scivoli’ vergezeld van een zomerse
prosecco.

Vlees
Vis
Vegetarisch

“Meedoen in de echte wereld” is ons motto.
Brownies & downieS Baarle biedt mensen met een beperking
de mogelijkheid om naar vermogen mee te werken in een
regulier horecabedrijf. Naast het creëren van perspectief voor
bijzondere medewerkers wordt veel energie gestoken in de
kwaliteit van de keuken. De combinatie van ambachtelijke
kwaliteit, lokale verbondenheid en unieke service van de
bijzondere medewerkers zorgt voor een unieke én pure horecabeleving.

Welkom
van 11 tot 14 uur

Carpaccio met garnituren.
Toast met gerookte vis en garnituren.
Kaaskroketten met slaatje.

Een bistro zoals het hoort: gezellig iets drinken, een klein
hapje of romantisch dineren. Liever enkel een tussenstop
voor een kopje koffie? Alles kan, niks moet.
Het Vijverhuis staat bekend voor haar vrolijke en correcte
bediening, inclusief warme glimlach. Je bent welkom in de
bistro, op het terras of in de schuur met open haard.

Wegbeschrijving
Wegbeschrijving
Bij het verlaten van Brownies & downieS > KP 91-83-84-4252-01-60-32. Bij KP 32, linksaf richting centrum Ravels, na 150
meter ligt aan de rechterkant Bistro het Vijverhuis.

Vanaf Bistro Het Vijverhuis fiets je terug naar KP 32 > KP 6009-03-13-07-31-30 richting 34. Aan de linkerkant ligt Brasserie
Colonie 7.

5

Hoofdgerecht
Brasserie Colonie 7
Kapelstraat 10
2330 Merksplas
www.colonie7.be

Nagerecht
Welkom van
12.30 tot 17.30 uur

Menu/kies uit
Vlees
		
		
Vis
Vegetarisch
		

Bistro de Kievit
Kievit 12
5111 HD Baarle-Nassau
www.parcdekievit.nl

Welkom vanaf
13.30 uur

Menu
Stoofvlees met Vagebond (gebrouwen in
Merksplas) geserveerd met een verse
salade en frietjes.
Vispannetje met puree.
Vegetarische open loempia met linguine,
quorn en knapperige groenten.

Deze eigentijds ingerichte brasserie ligt middenin
Merksplas-Kolonie in een oase van rust en groen. De setting
is fantastisch en ongedwongen en het eten is buitengewoon
lekker. De gerechten zijn heerlijk, streekgebonden en gedurfd
van combinatie. Colonie 7 heeft een ruim terras waar je meer
dan welkom bent voor een hapje en een drankje.

Grand Dessert
		

Culinaire verrassing met ijs, fruit,
sausjes en slagroom.

In een prachtige, bosrijke omgeving kun je bij Brasserie de
Kievit genieten van het nagerecht. Brasserie de Kievit beschikt
over een buitengewoon groot, grotendeels overdekt terras.

Wegbeschrijving
Rijd terug naar KP 83 > KP 91-92.
Je bent nu terug op je startpunt.

Fietsverhuur Baarle
Wegbeschrijving
Rijd verder naar KP 34 > KP 10-99-08-87-83 richting 84, na 500
meter rechtsaf, Kievit. Na 1,3 km ligt rechts Parc de Kievit, met
Brasserie de Kievit.

Guy Ruts Fietsen | +32 (0)14 69 07 60 | www.fietsenguyruts.be
Adams Fietsverhuur | +31 (0)6 48 40 67 90 |
www.adamsfietsverhuur.nl
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Start van route 2
Route 2 start aan Toerisme Hoogstraten |
Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten. Net voorbij de kerk
vind je Bistrobar De Jachthoorn op je rechterkant.

Hoofdgerecht

Ontbijt
Bistrobar De Jachthoorn
Vrijheid 200
2320 Hoogstraten
www.bistrobar.be

Welkom van
9 tot 10.30 uur

Napoleonshoeve
Kruisweg 12
2990 Wuustwezel
www.napoleonshoeve.be

Menu

Menu/kies uit

Ontbijtbuffet

Vlees
Vis
Vegetarisch

Hotel – Bistrobar De Jachthoorn ligt in het centrum van
Hoogstraten, vlakbij de prachtige Sint-Katharinakerk en het
Begijnhof. Hier eet en slaap je onder de klokken van
“Katrien”. Ze serveren ontbijt, lunch en diner in een mooi,
recent vernieuwd en hedendaags pand. Ontdek zelf de uitgebreide menukaart en de wisselende suggesties.

Wegbeschrijving
Rijd vanaf Bistro De Jachthoorn naar links, richting het Begijnhof, KP 53 > KP 28-33-94-51-56-47-65-46-49-01-02-03. Aan
KP 3 ligt de Napoleonshoeve.

Welkom van
12.30 tot 17.30 uur

Vol-au-vent met frietjes
Gebakken kibbeling met tartaar en frietjes
Vegetarische wok

Bij Napoleonshoeve vindt iedereen zijn gading. Of het nu
gaat om een lunch of diner, een snelle hap of een uitgebreide
maaltijd. Je geniet er van smaakvolle borrelhapjes en tapas of
van heerlijke vlees- en visgerechten. Voor de dorst serveert
De Napoleonshoeve een uitgebreid assortiment van warme
dranken, tot likeuren, cocktails of een glaasje bubbels.

Wegbeschrijving
Rijd verder naar KP 92 > KP 91-78-79-96-97-09-29, richting
35. Je neemt de eerste straat links ‘Keirschot’ richting De
Bouwhoeve, je verlaat hier het fietsknooppuntennetwerk. De
Bouwhoeve bevindt zich aan je linkerkant.
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Nog meer fietsplezier!
GRATIS: Fietsen in Het Land van Mark & Merkske
In het Land van Mark en Merkske serveren Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau, je een wervelend
fietsnetwerk. Drie gratis fietslussen in een authentiek
Kempens decor, met een afstand tussen de 44 en 61 km.
Stap zeker af om de verschillende smaakmakers te verkennen. Houd halt bij de uitnodigende terrassen, trakteer
jezelf op overheerlijk hoeve-ijs of laat je een pittig streekbier voorschotelen.
Brochure gratis af te halen bij Toerisme Hoogstraten of
Baarle.

Nagerecht
De Bouwhoeve
De Bouwhoef 2
2323 Wortel
www.debouwhoeve.be

Picknickroute Hoogstraten

Welkom vanaf
13.30 uur

Menu
Dessert met vanille-ijs, Hoogstraatse aardbeien
en slagroom.
De Bouwhoeve ligt op een actieve vakantieboerderij aan de
rand van Hoogstraten, ten midden van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Hier wordt verse koemelk bereid tot
heerlijk ijs of verse rijstpap. Verder staat De Bouwhoeve ook
bekend voor haar huisgemaakte advocaat, choco en chocomousse. Je bent van harte welkom!

Wegbeschrijving
Als je De Bouwhoeve verlaat, fiets je naar links, richting
Gelmelstraat. Deze volg je en na 300 m draai je linksaf, de Lindendreef in. Je rijdt recht op de Sint-Katharinakerk af, draai
op het einde links de Dokter Versmissenstraat in en neem
vervolgens het eerste paadje rechts (naast de kerk). Welkom
terug in Hoogstraten.

In samenwerking met La Belle Belgique organiseert Toerisme Hoogstraten een fietstocht met streekproductenpicknick. De fietstocht is kant-en-klaar te vinden op de website
van Toerisme Hoogstraten, de picknickmand bestel je bij
La Belle Belgique. Je mand wordt geleverd op een afgesproken plaats op de route, zodat je zorgeloos je tocht kan
verder zetten. We lichten even het deksel van de mand:
yoghurt van Vaneleke (Merksplas), wrap met gerookte zalm
van Het Vishuis (Meer), dessert met Local Harvest blauwe
bessen (Minderhout), vers gebakken brood, …
Reserveren van de picknickmand doe je via
info@labellebelgique.be, de fietsroute kan je gratis downloaden op de website van toerisme Hoogstraten.

Fietsverhuur Hoogstraten
Fietshandel Verschueren | +32 (0)3 314 51 86 |
www.fietsenverschueren.be
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TOERISME

Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
 +32 (0)3 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
Toerisme Baarle-Hertog-Nassau
Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau
 +31 (0)13 507 99 21
info@toerismebaarle.com
www.toerismebaarle.com

Colofon
Redactie: Toerisme Hoogstraten
Opmaak: Drukkerij Maes - Turnhout
V.U. : A. Wittenberg
De informatie werd met de meeste zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar
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