
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag,  
vanaf donderdag 28 april tot en met zondag 25 september 2022.

Vooraf reserveren bij VisitHoogstraten of Visit Baarle.

Culinaire Fietsroutes  
Dubbel fietsplezier in Hoogstraten | Baarle-Hertog/Nassau | Merksplas 

Land van Mark & Merkske

Prijs: € 42,95  /  Afstand: ±55 km
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Kom culinair fietsen!
Het Land van Mark & Merkske 
presenteert twee heerlijke culinaire 
fietsroutes. Dat is dus dubbel ge-
nieten! 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-Her-
tog/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, dan word 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: Visit Baarle -  
Singel 1 - 5111 CC Baarle-Nassau

Route 2: VisitHoogstraten -  
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: € 42,95

Reserveren

Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
Doe dit minstens 3 dagen vooraf en 
vóór 15 uur bij VisitHoogstraten of 
Visit Baarle. Om 15 uur worden de 
reservaties onherroepelijk afgesloten.

Visit Baarle 
+31 (0)13 507 99 21  
info@toerismebaarle.com 

VisitHoogstraten 
+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 an-
ders 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 fietsknooppuntenbeweg- 
wijzering van de Kempen en Noord- 
Brabant. 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 vanaf donderdag 28 april  
 tot en met zondag 25 september 2022, telkens op  
 donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 
2. Reserveer minstens 3 dagen vooraf, voor 15 uur bij  
 Visit Baarle of VisitHoogstraten. 
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 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 
zondag gesloten

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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Welkom vanaf  
10.00 uur

Start van route 1 

Route 1 start aan Visit Baarle  
(Singel 1 | 5111 CC Baarle-Nassau).  
50 meter van het toeristisch infokantoor  
ligt Lunchroom ’t Singeltje.

Starter

Lunchroom ’t Singeltje 
Singel 8
5111 CD Baarle-Nassau 
www.lunchroomtsingeltje.nl

Menu

Kopje koffie of thee met appeltaart

Welkom bij Lunchroom ‘t Singeltje. Met, vanaf ons 
terras, het beste uitzicht op de Singel. Wat is er nu be-
ter dan de fietsroute te beginnen met een kopje koffie 
of thee en de lekkerste appeltaart van de omgeving? 
Hopelijk zien we je hierna nog eens terug voor een 
lunch of de niet te weerstane appeltaart. Maak er een 
plezierige en smakelijke fietstocht van. Gastvrije groet, 
Elke & Arthur. 

Wegbeschrijving

Bij het verlaten van Lunchroom ’t Singeltje > KP 92-
93-30-12-76-75-77-50-38-51-42-01-48. Bij KP 48 linksaf, 
Oude Trambaan, dan de eerste weg rechtsaf, Dorps-
straat. Einde weg rechtsaf, Lage Mierdseweg. Na 1 km 
ligt links restaurant de Huyskamer (voor je veiligheid: 
rijd door tot aan de rotonde en steek over om zo bij het 
restaurant de komen).                       

Voorgerecht 

Restaurant de Huyskamer
Lage Mierdseweg 3
5085 NC Esbeek
www.dehuyskameresbeek.nl

Menu/kies uit 

Vlees Kalfspastrami | truffelmayonaise | zoetzure groenten  
Vis Huysgerookte zalm | basilicum crème | frisse groenten
Vegetarisch Tartaar van rode biet | mosterdcrème |  
  gerookte amandel

Aan de rand van landgoed ‘De Utrecht’ vind je restaurant de Huyskamer. 
De unieke ligging aan een prachtig bosgebied maakt de Huyskamer 
Esbeek de perfecte plek om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. 
Kom gezellig een middag of avond heerlijk culinair tafelen, met of zonder 
kinderen. Hier geniet je van woensdag t/m zondag van een vers gemaak-
te cappuccino, een smakelijke lunch of een diner op hoog niveau. Alle 
gerechten worden in eigen keuken bereid met verse lokale ingrediënten. 
Dát is genieten!

Wegbeschrijving 

Vanaf restaurant de Huyskamer fiets je terug naar KP 48 > KP 47-32-95-
54-53-40 richting 51. In het centrum van Poppel ligt Brasserie de Nieuwe 
Burcht.

Welkom van  
11.00 tot 13.00 uur
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Hoofdgerecht

Brasserie De Nieuwe Burcht 
Pastorijstraat 2 
2382 Poppel 
www.denieuweburcht.be

Menu/kies uit

Vlees Vol au vent (kippenragout) met salade  
  en friet 
Vis Vispannetje met friet 
Vegetarisch Pasta met groene pesto, geitenkaas en  
  rucola

De Nieuwe Burcht is een stijlvolle brasserie in het Antwerpse  
Poppel nabij de Belgisch-Nederlandse grens. Je kan bij 
ons terecht voor een drankje met iets lekkers erbij en een 
deugddoende lunch of diner. Iedereen is bij ons welkom. We 
brengen je graag gastronomische, betaalbare en (h)eerlijke 
gerechten om van te genieten in een stijlvolle en gezellige 
omkadering.

Wegbeschrijving

Vanaf de Nieuwe Burcht > KP 51-85-84-83 richting 91.  
Bij Turnhoutseweg rechtsaf, na 1,2 km kom je bij De Hapjes-
kamer. 

Nagerecht

De Hapjeskamer
Molenstraat 39a                   
2387 Baarle-Hertog
www.dehapjeskamer.be

Menu 

Grand Dessert Pavlova met mousse van advocaat,  
  chocoladesaus en een bolletje  
  vanille-ijs. 

In De Hapjeskamer in Baarle-Hertog kom je voor een (h)eerlijke 
lunch of diner, lekkere wijnen met borrelhapjes of voor een 
avondje pub-quizzen. 

Wegbeschrijving

Vanaf De Hapjeskamer fietst je nog 200 meter en je bent terug 
bij je startpunt.

Welkom van  
13.30 tot 17.30 uur

Welkom vanaf  
14.00 uur

Fietsverhuur Baarle 

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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Welkom van 
9.00 tot 10.30 uur

Start van route 2

Route 2 start aan VisitHoogstraten 
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. Tegenover de  
Sint-Katharinakerk vind je Bistrobar De Jachthoorn.

Ontbijt

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

Menu

Ontbijtbuffet 

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 uitge-
breide menukaart en de wisselende suggesties. 

Wegbeschrijving

Rijd vanaf Bistro De Jachthoorn rechts, richting verkeerslich-
ten. Daar steek je over en in de Achtelsestraat rijd je naar KP 
29. KP 29 > KP 35-34-30-72-49-68-01-02 > richting 13. Op de 
kruising van de Tarstraat met Koekhoven ga linksaf Koekho-
ven in. Je komt zo op de Steenweg naar Turnhout en aan De 
Bosduif.

Hoofdgerecht

Brasserie De Bosduif
Steenweg op Turnhout 191 
2330 Merksplas 
www.brasseriedebosduif.be

Menu/kies uit

Vis Vis van de dag met seizoensgroenten
Vlees Runds met verschillende bereidingen  
  van ui
Vegetarisch Rijstpasta met seizoensgroenten 

Op het hoogst gelegen punt van Merksplas, daar waar Maas- 
en Scheldebekken, samenkomen, opende De Bosduif in 2019 
haar deuren. Deze eigentijdse brasserie is dé uitgelezen 
locatie om uitgebreid te tafelen, te relaxen en te genieten. De 
familie Quirynen, chef Leander Francken (ervaring in Lewis 
Hoogstraten en Hertog Jan Brugge) en Team De Bosduif heten 
je van harte welkom. 

Wegbeschrijving

Keer terug naar het punt waar je het fietsknooppuntennet-
werk hebt verlaten. Terug op het kruispunt van Koekhoven en 
de Tarstraat ga je linksaf naar KP 13 > KP 07-06-31-10-99-12-11-
52-53. Aan KP 53 zie je aan de overkant Het Zoete Begijntje.

Welkom van 
11.30 tot 17.30 uur
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Nagerecht

Het Zoete Begijntje
Vrijheid 114
2320 Hoogstraten
www.hetzoetebegijntje.be

Menu 

Dessert met vanille-ijs, Hoogstraatse aardbeien  
en slagroom.

Bij Het Zoete Begijntje voel je je meteen thuis in het volledig 
gerenoveerde, warm en huiselijk ingerichte pand. Vooraan in de 
zaak, achter glas, wordt dagelijks hun vers ijs bereid. Hiervoor gin-
gen ze naar Carpigiani University in Italië om alle kneepjes van 
het vak op de traditionele manier te leren. Elke dag is de schep-
toog geopend en zijn er minstens 12 ijssmaken om uit te kiezen! 

Wegbeschrijving

Bij het verlaten van Het Zoete Begijntje ga je rechts. Je komt zo 
terug aan het startpunt bij VisitHoogstraten.

Welkom van  
10.00 tot 18.00 uur

Fietsverhuur Hoogstraten 

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

Meerdaags fietsplezier in Hoogstraten,  
Baarle-Hertog/Nassau en Merksplas!

Hoogstraten is een uitzonderlijk grensgebied dat borg 
staat voor eindeloze vergezichten, oorverdovende stiltes 
en adembenemende natuur. Daar waar de ‘Antwerpse 
Kempen’ en het Nederlandse Noord-Brabant versmelten, 
ligt een gastvrije, groene omgeving klaar om door jou 
ontdekt te worden.

Met ‘7 Bijzondere Grensgevallen’ trek 
je er enkele dagen op uit. Niet alleen 
de warme Kempenaars, maar ook onze 
bourgondische noorderburen ontvangen 
je met open armen.
Hoogstraten is de perfecte uitvalsba-
sis en de fietsmogelijkheden zijn hier 
onbegrensd. Zeven themafietslussen 
trappen je doorheen dit groene fietspa-
radijs. Flirten met de Belgisch-Neder-
lands grens, op de koffie bij Vincent 
Van Gogh, flaneren langs het water 

en dwars door sprookjesachtige dreven en verkoelende 
bossen van kersvers Unesco Werelderfgoed staan alvast 
op het programma.

Zeven fietslussen – telkens met een ander thema, een 
ander startpunt en andere hotspots – nemen je mee voor 
een culinaire, culturele, historische en vooral rustgevende 
fietsroute in dit fascinerende grensgebied. Houd tijdig halt 
bij de uitnodigende terrassen, trakteer jezelf op overheerlijk 
hoeve-ijs en laat je karaktervol streekbier voorschotelen.

De lokale logeeradressen leggen je dagelijks flink in de 
watten en zorgen dat je batterijen 
terug zijn opgeladen. Ook die van je 
fiets.

Haal je brochure aan de onthaalbalie 
van VisitHoogstraten of bestel ze via 
de webshop.
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Land van Mark & Merkske
 www.landvanmarkenmerkske.com

VisitHoogstraten 
 Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
	  +32 (0)3 340 19 55
 toerisme@hoogstraten.be 
 www.visithoogstraten.be 

Visit Baarle
 Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau
	  +31 (0)13 507 99 21
 info@toerismebaarle.com 
 www.visitbaarle.com

Colofon

Redactie: VisitHoogstraten
Opmaak: Drukkerij Maes - Turnhout
V.U. : A. Wittenberg 

De informatie werd met de meeste zorg ver-
zameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
de uitgever.


