
Smakelijk Gent

Ontdek de streekproducten 
uit Oost-Vlaanderen in een 
gezellige stadswandeling 
van 2,5 km. 
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1. Groot Vleeshuis
Start in het promotiecentrum voor Oost-
Vlaamse streekproducten en ontvang hier 
een gratis proevertje. Je ontdekt meer dan 
200 streekproducten. De echte hammen aan 
de balken verwijzen naar de verkoop van 
vleeswaren in de middeleeuwen.

Groentenmarkt 7 - di - zo 10:00-18:00 
www.grootvleeshuis.be

2. Tierenteyn-Verlent
In het huis La Demi Lune verkopen ze sinds 
1867 de beroemde Tierenteyn mosterd. De 
oude winkel is beschermd met kenmerken van 
18e en 19e eeuwse architectuur. De mosterd 
wordt nog steeds in de kelder gemaakt.

Groentenmarkt 3 - ma - zat 10:00-18:00

www.tierenteyn-verlent.be 

3. Bakkerij Himschoot
In de oudste bakkerij van Gent (sinds 1880) 
bakt men meer dan 65 verschillende soorten 
brood in de kelder. Hier krijgt oud brood een 
tweede leven, dankzij de broodpudding. Stap 
even binnen voor de unieke sfeer en heerlijke 
geuren.

Groentenmarkt 1 - ma - zo 8:00-18:30

www.bakkerijhimschoot.be

4. Mokabon
Halt houden aan dit adresje is een must! In het 
oudste koffiehuis van Gent branden ze al koffie 
sinds 1937. In deze karaktervolle zaak serveert 
men vijf verschillende soorten koffie met 
lekkere zelfgemaakte koekjes.

Donkersteeg 35 -  ma - zat 9:00-18:30 
www.mokabon.be

5. Sophie’s Sweets & Chocolates
Sophie vertelt het verhaal van de zoete 
geschiedenis in onze streek: krijg uitleg over 
namen, ingrediënten en anekdotes van alle 
producten die er op de toonbank staan. Hèt 
symbool van Gent, het Gentse Draakje, is hier 
exclusief in chocolade te verkrijgen.

Botermarkt 9 - ma - zo 10:00-18:00 
www.sophies.be

6. Chocolaterie Luc Van 
Hoorebeke
Volg aan het raam hoe meester-chocolatier 
Luc de Belgische pralines op artisanale manier 
vervaardigt. Vader Luc en zoon Cédric delen 
dezelfde passie. Hier vind je ook de roze Ruby 
chocolade. 

Sint-Baafsplein 15 - ma - zo 10:00-18:00 
www.chocolatesvanhoorebeke.be

7. Confiserie Temmerman
Ontdek hier ouderwetse snoepjes en Gentse 
lekkernijen als mokken, knopkes, muilentrekkers. 
Alleen hier vind je cuberdons in de vorm van een 
masker! De barokgevel toont 6 van de 7 werken 
van barmhartigheid.

Kraanlei 79 - woe - zat 11:00-12:45 / 13:30-18:00 
visit.gent.be/confiserie-temmerman

8. Cafe Folklore
In dit authentiek volkscafé krijg je bij een 
streekbier een gratis bordje “kroakemandels” (in 
olie gebakken, flink gezouten erwten), op vrijdag- 
en zaterdagavond en zondag. Kijk zeker eens 
omhoog, dan zie je de pispotten aan het plafond. 

Lange Steenstraat 69 - ma & do 8:00-20:00 / 
vrij 8:00-1:00 / za 11:00-1:00 / zon 10:30-20:00 
visit.gent.be/nl/eten-drinken/folklore

9. ‘t Dreupelkot
In dit iconisch borrelhuisje schenkt patron Pol de 
glaasjes uit. Met meer dan 200 soorten jenevers 
is er keuze genoeg. Bestel zeker één van de 
tien Oost-Vlaamse graanjenevers. Een waardig 
afzakkertje om deze wandeling te eindigen.

Groentenmarkt 12  - ma - zon 15:30- ... 
www.dreupelkot.be
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