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Deelnemende zaken Adres + openingsuren Menu ‘Fietsen met smaak’

De Leeuw (centrum Kasterlee) 
De Leeuw, een gezellig eetcafé op een unieke  
locatie, waar je kan eten & drinken in een  
ongedwongen sfeer. Ook op het tuinterras is het  
heerlijk vertoeven.

Markt 14, 2460 Kasterlee 
Nieuwe uitbaters!
 
De keuken is doorlopend open van 9 tot 20.30 uur.  
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag

voorgerecht: tartaar van verse zalm met appeltjes en 
een fris slaatje, geserveerd met hoevebrood
hoofdgerecht: burger van pulled pork,  
atlantische slamix, rode ui, gemarineerde komkommer 
en barbequesaus of zomersalade van diverse tomaat-
soorten met pompoenpitten en geitenkaas
nagerecht: poffertjes met 1 bolletje ijs, 
chocoladesaus en slagroom

In den Kleyne Doorenboom (knp 88 - 87)
De ideale plaats voor al je ontmoetingen.  
Belgisch-Franse keuken,  groot zonnig tuinterras en 
ruime parking.

Houtum 90, 2460 Kasterlee, www.doorenboom.be 
 
Keuken open vanaf 12 uur.  
Dinsdag en woensdag gesloten.

voorgerecht: rundscarpaccio
hoofdgerecht: gepaneerde kabeljauwstukjes  
(kibbeling) met een fris slaatje, tartaar en frietjes of 
varkensmedaillons met een tomaat-basilicumsaus en  
frietjes of een vegetarische videe met frietjes
nagerecht: vier glaasjes met lekkere zoetigheden

Den Beiaard (knp 90 - 12)
Den Beiaard is een zaak met traditie in het hartje van 
Herentals. Op het terras, in de schaduw van de Laken-
hal, het Herentalse symbool bij uitstek, is het  
heerlijk toeven.

Grote Markt 17, 2200 Herentals 
 
Open vanaf 10 uur. 
Sluitingsdag: dinsdag

voorgerecht: meloen met parmaham
hoofdgerecht: varkenshaasje met rode peper en  
kroketten of zalm met bearnaise en kroketten
nagerecht: bavarois van passievrucht

‘t Hulsenhof (afwijking route knp 43 - 62)
‘t Hulsenhof ligt in het hart van de Kempen in de 
Herentalse deelgemeente Noorderwijk. Naast lekkere 
dagschotels en betaalbare menu’s kan je hier ook  
terecht voor streekbieren, uitgelezen wijnen en  
heerlijke koffies. Er is een groot tuinterras.

Vlierbesstraat 27, 2200 Herentals 
www.thulsenhof.be
 
Open vanaf 11 uur.
          
Sluitngsdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

voorgerecht: ambachtelijke kaaskroketjes met 
garnituur
hoofdgerecht: vispannetje Hulsenhof met frietjes, 
kroketten of puree of een vegetarisch slaatje met Tzay 
nagerecht: coupe warme Callebaut

De brasseries zijn op deze dagen open:
M D W D V Z Z

Den Beiaard X X X X X X
‘t Hulsenhof X X X X
De Leeuw X X X X X
In den Kleyne Doorenboom X X X X X


