
Gastronomisch Hoogstraten

Hoogstraten

 9,5 km  18 locaties  1 uur 57 min.

Startpunt: Van Aertselaarplein

Openbaar vervoer: Bushalte Van Aertselaerplein

Parkeren: Parking 1 , Parking 2

Adressen op de route

Hoogstraten staat bekend om haar heerlijke streekproducten. De meest noordelijke gemeente

van de Zes van de Kempen kent een gastronomisch aanbod voor iedere lekkerbek.

Nederlanders zijn zo de grens over met de fiets en combineren een bezoek met een leuke

overnachting. De winkels van Hoogstraten liggen in het gezellige stadscentrum vlak bij elkaar

dus je hoeft nooit ver te stappen.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Plan je een bezoek aan Hoogstraten? Dan kan je

gebruik maken van de parking bij de Dokter Versmissenstraat 5 of op het Van Aertselaarplein

(langparkeren). Ook op De Vrijheid kan je parkeren voor een kort bezoek. Ontdek met veel

smaak gastronomisch Hoogstraten!

Ontbijt, lunch en B&B Toast

Vrijheid 6, 2320 Hoogstraten

“Wij willen de plek zijn waar mensen elkaar de hele dag door kunnen ontmoeten.” Ga heerlijk

ontbijten in de ruime serre of in het Herenhuis gedeelte. Geniet van een Tøast lunchplank,

lekkere salade & kwalitatieve koffie van het eigen private label. Tip: kies voor een van de diverse

homemade desserts waarbij je je vingers aflikt. Vraag het Kathy zelf tijdens je bezoek!

https://goo.gl/maps/UN1BzVdNVA9dn4e7A
https://goo.gl/maps/gvNLJ4TWjr6VAcbo8
https://goo.gl/maps/UN1BzVdNVA9dn4e7A
https://goo.gl/maps/ULVapP7p8uc7v3B97
https://goo.gl/maps/ULVapP7p8uc7v3B97
https://goo.gl/maps/gvNLJ4TWjr6VAcbo8
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4070775,4.7631053&query_place_id=ChIJiUTVcI-oxkcRfKUB-YtqxAg


Da Vinci Hoogstraten

Vrijheid 45, 2320 Hoogstraten

Bij Da Vinci serveren ze al sinds 1992 de Italiaanse keuken met hier en daar een Siciliaanse

klassieker. In deze gelateria & pizzeria houden ze van de eerlijke, oprechte Italiaanse keuken

geserveerd met een glimlach. Tot binnenkort bij Amerentia & Agostino!

Het Chocoladehuis

Vrijheid 63, 2320 Hoogstraten

Steve en Gerda zijn in 1993 gestart met het artisanaal produceren van pralines en chocolade

figuren in hun zaak op de Vrijheid in Hoogstraten. Vrij snel werd het productengamma

uitgebreid met ijs, ijstaarten en dessertkoekjes. De pralines worden aangeboden in blikken

doosjes, luxueus verpakt per 36. Deze doosjes hebben als opdruk een pentekening waarin het

hele begijnpatrimonium verwerkt is. Zeker een aanrader om cadeau te geven!

Ladorée

Vrijheid 99, 2320 Hoogstraten

Wat doe je met een hartverwarmende passie voor antiek en horeca? Combineren! Kom

genieten van jouw heerlijke tas koffie of thee in een antieke setting met prachtige

achtergrondmuziek. Twee keer per maand komen (groeiende) artiesten bij Ladorée optreden,

van zang tot jazz en piano. Heb je een mooi antiekstuk gezien tijdens jouw bezoek? Wie weet

staat het wel te koop.

Koffiestop of diner?

Rust uit in een heerlijke ambiance bij Begijnhof, Manifest of ‘T Zoete Begijntje. In de zomer

heeft Begijnhof een fijn terras om te genieten van de zon en aardbeien!

Restaurant Begijnhof

Vrijheid 108, 2320 Hoogstraten

Resto Begijnhof is een gezellig Frans restaurant in het centrum van Hoogstraten, vlakbij de

grens met Nederland. Met zijn seizoensgebonden gerechten kan elke fijnproever hier genieten.

Het terras biedt een fijne plaats om met mooi weer te genieten van hun keuken en het zicht op

het pittoreske Begijnhofkerk. De ideale stop voor de motorrijder, wielerclub of wandelaar.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4055263,4.763267&query_place_id=ChIJ_fXJAI-oxkcRU1wF1-0_JMM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.405062,4.763051&query_place_id=ChIJO7MS_46oxkcRFiROeYI4kQ0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4032527,4.7625928&query_place_id=ChIJ92llx_WpxkcRh8kWkbIn41g
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.403644,4.762128&query_place_id=ChIJsWf8kY6oxkcRUyoTj0_QhBU


Het Zoete Begijntje

Vrijheid 114, 2320 Hoogstraten

Naast de tien verschillende soorten thee is de koffie van de maand in dit koffiehuis een echte

aanrader! Heerlijk bij deze warme dranken zijn de vers gebakken pannenkoeken en extra grote

Brusselse wafels. Ook bierliefhebbers zijn hier aan het juiste adres. Vooraan in de zaak, achter

glas, wordt dagelijks het verse ijs bereid. Hiervoor zijn zijn ze zelfs naar de Carpigiani universiteit

in Italië gegaan om alle traditionele kneepjes van het vak te leren!

Brasserie Manifest

Vrijheid 118, 2320 Hoogstraten

Brasserie Manifest ontvangt je al vanaf de eerste zonnestralen. Start de dag goed met een

lekker ontbijt in de brasserie. Kom je liever lunchen? Er staat heel wat lekkers op het menu!

Neem vrienden en familie mee of kom op professionele zakenlunch. Een uniek uitje in de

namiddag? Geniet van een high tea of een high wine. Bij Brasserie Manifest geniet je van een

seizoensgebonden, Franse keuken en huisgemaakte streekproducten.

Haarbazaar Deluxe

Vrijheid 124, 2320 Hoogstraten

Barbier en haarsnijder uitsluitend voor heren. Met een whisky, snuifje fifties muziek en een mooi

interieur. Een echte beleving!

Tip

Sla linksaf naar de Peperstraat. Een leuk klein straatje om meer te ontdekken!

Oud Hoogstraeten

Peperstraat 2, 2320 Hoogstraten

Het pand aan de Peperstraat in Hoogstraten kent een rijke historie. Het begon als een

tabaksfabriekje "Prima Belgia" in 1925 en werd later opgesplitst in particuliere woningen. Nu is

het een gezellig praatcafé voor jong en oud. Zo is er een mooi tuinterras met kinderhoek. De

combinatie van klassieke en nieuwe elementen creëert een geheel eigen sfeer. Zij zijn ook het

eerste praatcafé in Vlaanderen waar het bier niet uit klassieke vaten maar uit 2 grote zichtbare

tanks van elk 500 liter vloeit. Kom het ontdekken!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4033498,4.7619375&query_place_id=ChIJN_S3g46oxkcRGRa6tZLEQUE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4032834,4.7617876&query_place_id=ChIJVXbdmo6oxkcRWm0D58OtzKU
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4030133,4.7617821&query_place_id=ChIJ2-9MqrKpxkcRTI27sT2SG_0
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4022206,4.7627741&query_place_id=ChIJ7X_SMoyoxkcRmZsBveUcTY0


De Hoaghste Tyd

Vrijheid 121, 2320 Hoogstraten

Ontmoet Mirella Palinckx-Van Aart achter de toog van haar café. Vooraan in de zaak kan je

gezellig relaxen in twee salons. In de rest van het café kan je gezellig bijpraten onder het genot

van een drankje. Dit charmante pand creëert een thuisgevoel voor alle bezoekers. Achteraan in

de zaak kan je ook genieten van een spelletje biljart of darts. Iedereen van harte welkom!

Het Moment

Vrijheid 140, 2320 Hoogstraten

Het Moment is een koffiehuisje waar je lekker kan lunchen en van zoete snacks kan smullen.

Het ijs wordt dan ook in eigen huis bereid met verse hoevemelk en verse Hoogstraatse

aardbeien. Deze zaak is al 25 jaar een vaste waarde op de Vrijheid,  je kan hier terecht voor een

grote keuze aan diner- en lunchgerechten. Van heerlijke croques tot belegde broodjes en veel

meer!

Den Bottel

Vrijheid 162, 2320 Hoogstraten

Een eigentijds eetcafé met variabel doelpubliek. Tijdens de zomermaanden kan je genieten van

een drankje en een lekkere maaltijd op het terras te midden van de Vrijheid, met zicht op de

prachtige Sint-Katharinakerk. Het keukenteam van Den Bottel is voor haar bezoekende

fijnproevers continu in de weer om naast de vaste kaart te zorgen voor een uitgebreide waaier

aan seizoensgebonden suggesties. Kortom, gezellig eten en drinken in een bruine kroeg, pal in

het centrum van Hoogstraten.

Café De Rijkswacht

Vrijheid 167, 2320 Hoogstraten

Gezellig praatcafé met meer dan 100 verschillende biersoorten in het hartje van Hoogstraten,

vlak onder de kerktoren. In de zomer is het hier heerlijk vertoeven op het grote tuinterras. Ruim

100 personen kunnen dan in het zonnetje genieten van een lekker biertje of een ander drankje.

De ideale stop voor je wielergroep of vrijgezellenfeest! Gelukkig is er binnen ook plaats voor

grote groepen op koudere dagen. De Rijkswacht is een café voor jong en oud, iedereen is er

welkom. Op het einde van je bezoek betaal je gewoon de "boete" van de drankjes die je

bestelde in de Rijkswacht!

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.402434,4.7621364&query_place_id=ChIJUeN8llipxkcRbfZ9fOk6J_w
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4025189,4.7614533&query_place_id=ChIJk6MwJoyoxkcRgPazGUGRwuU
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4017234,4.7612038&query_place_id=ChIJaxxoOYyoxkcRhTXDcjHQbJE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4002996,4.7610573&query_place_id=ChIJ1SKVioyoxkcR82IWVJOvEcg


De Gulden Coppe

Vrijheid 173, 2320 Hoogstraten

Het oudste pand aan de Vrijheid is De Gulden Coppe. We vinden de eerste sporen van het pand

terug anno 1525, als een Stede, Huys en Hof 'De Gulden Coep'. Strijk hier neer om te genieten

van een heerlijke snack, een uitgebreide maaltijd, een snelle lunch of een volledig diner. De

kaart staat boordevol creatieve en verfijnde gerechten die jouw honger zeker kunnen stillen.

Knechtjeshuis Hoogstraten

Vrijheid 183, 2320 Hoogstraten

Sinds kort werd het Knechtjeshuis volledig gerenoveerd en terug in ere gebracht met veel

respect voor het verleden. De nieuwe zaakvoerders Priscilla Debecker en Alexandre Barbosa

verwelkomen je graag in hun nieuwe etablissement. Zet je alvast even neer! Bij ieder gerecht

kan je ook een bijpassend bier terugvinden mét de uitleg waarom dit bier er zo goed bij past.

Schol!

Bistrobar de Jachthoorn

Vrijheid 200, 2320 Hoogstraten

De totaalbeleving onder één dak in het hartje van Hoogstraten: culinair tafelen, stijlvol

overnachten, een frituur en scooterverhuur. Ontdek de Kempen en zie de Jachthoorn als jouw

startpunt om de prachtige omgeving te verkennen. ‘s Avonds geniet je van de lekkerste

gerechten in de knappe bistro bar.

Restaurant Noordland Hoogstraten

Lodewijk de Konincklaan 276, 2320 Hoogstraten

Een gekend paradijs voor de echte fijnproever die nog van genieten houdt. In het rustieke

restaurant heerst een klimaat van rust en ontspanning met een thuisgevoel verzorgd door

Maître d’Hôtel Enrique Beeckmans. Intussen brengt Chef Dirk Van Tichelen je een eigentijdse

gastronomie, geïnspireerd op de traditionele Franse keuken.

Mangerie 't Cruydt

Heilig Bloedlaan 259, 2320 Hoogstraten

Dit restaurant is het levenswerk van Barry Smeekens, chef en zaakvoerder van deze culinaire

parel. De keuken van dit huiskamerrestaurant is Frans georiënteerd met de nadruk op het

gebruik van heerlijke seizoensgebonden producten. Mangerie 't Cruydt bied je zowel een plek

voor een lekker kopje koffie met een huisbereid gebak als voor een uitgebreide lunch of diner.

De unieke beleving komt bovendien nog meer naar boven door het prachtige negentiende-

eeuws pand waarin je ontvangen wordt.

Stap rustig en voldaan terug naar de parking en geniet van Hoogstraten. Ieder seizoen kent

haar eigen streekproducten. Een reden om nog eens terug te keren! Of reis door en ontdek de

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.4000747,4.7609355&query_place_id=ChIJjdSGX4yoxkcRc-Uu5fI4Bmg
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3997543,4.7607304&query_place_id=ChIJg959jIyoxkcRmNTKsTWI9ZM
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.40041,4.760334&query_place_id=ChIJ39YfXoyoxkcRAZxZxOcyk8c
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3945617,4.7561799&query_place_id=ChIJfTv6Z_SoxkcR04r0C73W4jo
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.3975777,4.7594437&query_place_id=ChIJVwoQrYyoxkcRmWJ59EOsLJ8


andere 5 van de Zes van de Kempen. Turnhout is om de hoek!

Voor andere routes en inspiratie:

www.dezesvandekempen.be

https://www.dezesvandekempen.be

