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Hop is 
dé specialiteit 
van Poperinge!

Mois des jets de houblon
Le houblon est la spécialité de Poperinge! Vous 
goûtez son arôme unique dans la bière et pendant 
la saison des jets de houblon. Les jets de houblon 
sont les premières pousses d’une plante de 
houblon. Les jets sont cueillis à la main et livrés 
tout frais aux restaurants. Laissez-vous emporter 
par son goût à partir de mars et visitez un de nos 
restaurants à Poperinge.

N’oubliez pas de mentionner que vous désirez 
des jets dehoublon sur votre menu. Bon appétit! 

Maand van de Hopscheuten
Proef de unieke smaken van de hopteelt 
in de vele streekbieren én tijdens het 
hopscheutenseizoen. Hopscheuten, de
jonge uitlopers van de hopplant, worden 
zeer zorgvuldig met de hand geoogst en 
kraakvers aangeleverd aan de restaurants. 
Laat je in maart verwennen door de culinaire 
voorjaarstoppers van onze chefs!

Vermeld bij reservatie zeker dat je voor de 
hopscheuten komt. Smakelijk!
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TASTE OF HOPS
on tour
zaterdag 18 maart 2023
maandag 20 maart 2023
donderdag 23 maart 2023
zaterdag 25 maart 2023

Start om 9u, 9u30 of 10u
maximum 20 personen per groep

START HOpmuseum

de lovie
hopbedrijf

Met ‘Taste of Hops on tour’ presenteert 
Keurbroederschap De Witte Ranke een dagarrangement 
met de fiets (ca. 20 km.) door het Poperingse hoppeland. 
Op niet minder dan 6 haltes zie, voel en smaak je 
hopscheuten, leer je Poperingse streekgerechten 
kennen en degusteer je streekbieren, incl. een Trappist 
bij de abdij van Westvleteren. Geniet met al je zintuigen 
van de Poperingse streekgastronomie met focus op 
hopscheuten.

Inschrijven via www.hopscheuten.be

Bewoners tonen hoe 
hopscheuten geteeld en 

geoogst worden

Aperitief + voorgerecht 
met koude hopscheuten 

Onthaal met koffie 
en een Poperingsche 
Cruydekoecke

Uitleg over hoppluk,  
van de winterse 
voorbereiding tot 
de machinale 
pluk

€80
alles inbegrepen: 

bezoeken, 
menu, drank, 

gidsbegeleiding.

attractieve B&B

Onthaal-
boerderij

in de vrede

Dessert: Poperingse 
streekspecialiteit

  
Hoofdgerecht met 
warme hopscheuten 
+ biertje

Degustatie 
authentieke 

Trappist

Je hebt een fiets nodig om naar de verschillende locaties te gaan. Een fiets huren is 
mogelijk, op www.toerismepoperinge.be vind je een overzicht van fietsverhuurders.  
Enkel bij zeer slecht weer wordt de fiets vervangen door de wagen (eigen vervoer).



Dagje hopscheuten

Voor individuele bezoekers 
Vrijdag 10 maart 2023
Vrijdag 17 maart 2023

Voor groepen
· Op aanvraag elke dinsdag, 

woensdag, donderdag  
of vrijdag van maart

· Min. 10 personen,  
max. 30 personen

Start om 10u - 
Einde om 18u30.

Een unieke dag vol hopscheuten PROGRAMMA

10u 
De dag start met een warm 
onthaal bij hopboerderij ’t 
Hoppecruyt in Proven waar 
landbouwster Benedikte je in geuren 
en kleuren vertelt hoe hopscheuten 
geteeld worden. 

12u 
’s Middags geniet je van een heerlijke lunch in restaurant De Leene. 
Je maakt op voorhand de keuze tussen een gewone lunch of een 

hopscheutenlunch. 

14u30 
Bij maatwerkbedrijf Sowepo verwerken ze hopscheuten tot 
allerhande streekproducten onder het “Houblonesse”-gamma. Een 
gids neemt je mee op sleeptouw doorheen de productie-ateliers. 

Nadien proef je van een lekker verwenbord. 

17u
De dag eindigen we met een bezoek aan het 
Hopmuseum, hét centrum voor hop & bier. 
Een gids vertelt je meer over de hop- en 
biergeschiedenis van Poperinge en de 
Westhoek. De perfecte afsluiter van een 
dagje hopscheuten. Vervoer niet inbegrepen. Je hebt een auto nodig om naar 

de verschillende locaties te rijden. 
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Inschrijven via www.hopscheuten.be

bezoeken, lunch, 
gidsbegeleiding 

inbegrepen

€55
€77

met  
hopscheuten- 

lunch



Gertjan Kiebooms  
en Robbe Sambaer

Hotel de la paix
Al meer dan een kwarteeuw biedt Hotel-
Restaurant de la Paix overheerlijke 
maaltijden en al meer dan 15 jaar kun je 
overnachten in één van de luxekamers. In 
de keuken bereidt Robbe samen met zijn 
chef Gertjan seizoensgebonden producten, 
terwijl Linda en Josephine, samen met 
hun team, in de zaal voor de gastvrijheid 
zorgen.  

Depuis plus d'un quart de siècle, 
l'Hotel-Restaurant de la Paix propose de 
savoureux repas. Et depuis plus de 15 ans, 
l’établissement accueille ses hôtes dans 
des chambres de luxe. Côté cuisine, Robbe 
et son chef travaillent avec des produits 
de saison, tandis que le service est assuré 
par Linda, Joséphine et leur équipe dans 
la salle à manger.

Grote Markt 20
8970 Poperinge
+32 57 33 95 78
info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be

dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, 
zaterdag.

mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi.
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Bert Recour

Pegasus
In dit prachtige herenhuis nemen chef 
Bert en gastvrouw Inge je mee op een 
gastronomische wandeling voor lunch en 
diner. Van amuse tot dessert krijg je hier 
topproducten. Wegdromen kan in een 
van de suites van Hotel Recour. En wist 
je dat ze ook hun eigen gin maken met 
Poperingse hop?

Dans cette magnifique ancienne demeure 
qu’est l’Hotel Recour, le chef Bert et la 
patronne Inge vous convient à une balade 
gastronomique à l’heure du repas de midi 
et du soir. Des amuse-bouche au dessert, 
les mets sont soignés et de qualité 
supérieure. Les suites de l'établissement 
invitent à la détente. Cerise sur le gâteau 
: l’Hotel Recour fabrique son propre gin 
avec du houblon de Poperinge. 

Guido Gezellestraat 7
8970 Poperinge
+32 57 33 57 25
info@pegasustrestaurant.be
www.pegasusrestaurant.be
www.hotelrecour.be
www.ginops.be

Gault Millau 14,5/20 
Michelin     

dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag.

maandag en zondag:  
op aanvraag voor 
gezelschappen

mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi.

lundi et dimanche:  
sur réservation pour  
des groupes
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Glenn Bondue en  
Kimberly Dejaeghere

amfora
Amfora, waar thuiskomen centraal staat.
Laat je onderdompelen in de familiale, 
ongedwongen sfeer. Laat je verrassen 
door het lekkers wat onze streek te bieden 
heeft. Laat je verleiden door de klassieke 
keuken met moderne twist.
Welkom!

Amfora, où se sentir chez eux est central.
Plongez dans l’ambiance familiale et 
décontractée. Laissez-vous surprendre 
par les délices que notre région a à offrir.
Laissez-vous séduire par la cuisine 
classique avec une touche moderne.
Bienvenue!
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Grote Markt 36/37 
8970 Poperinge
+32 57 33 94 05
info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be

Michelin  

maandag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag, zondag.

lundi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche.
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Stefan Lahaye

In De Leene 
In dit gezellig restaurant ontvangen 
Stefan en zijn team je voor een verzorgde 
maaltijd of een kleine honger, het nuttigen 
van een lokaal biertje of dessert is 
eveneens mogelijk. Dat is genieten op 
een boogscheut van het centrum van de 
hoppestad en vlakbij de Franse grens.

Dans ce restaurant confortable, Stefan 
et son équipe vous accueillent pour un 
délicieux repas ou un casse-croûte, il est 
également possible d’y consommer une 
bière locale ou un dessert. Un vrai plaisir 
à deux pas du centre de la capitale du 
houblon et près de la frontière franco-
belge.
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Boescheepseweg 2a 
8970 Poperinge
+32 57 21 48 38
info@deleene.be
www.deleene.be

vrijdag, zaterdag, zondag.

vendredi, samedi, 
dimanche.

15



Kurt Dufloucq

Callecanes 
Kurt en Nancy ontvangen je aan de Frans-
Belgische grens in Hotel Callecanes. In een 
ongedwongen huiselijke sfeer waar men 
grensloze gastvrijheid heel letterlijk neemt. 
Genieten van hedendaagse gastronomie kan 
in het gezellige restaurant of in de private 
tuin. Creativiteit gaan hand in hand met verse 
en lokale producten. Proef er van hun eigen 
Hopka, een kruising tussen vodka en hop, 
een aanrader als digestief of als aperitief.

Dans le restaurant une ambiance relaxante 
se pose. Chef Kurt, hôtesse Nancy et leur 
équipe vous font goûter une gastronomie 
contemporaine dans une ambiance 
familiale. Ne manquez pas de goûter leur 
Hopka, un mélange de vodka et de houblon, 
recommandé comme digestif ou apéritif.
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Callicannesweg 12 
8978 Watou
+32 57 38 88 08
info-reservatie@hotel-callecanes.be
www.hotel-callecanes.be

maandag-, dinsdag-, 
woensdag-, donderdag-, 
vrijdag-, zaterdagavond

lundi, mardi soir, mercredi 
soir, jeudi soir, vendredi soir, 
samedi soir.
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Jolien Rubrecht  
en Bram Debacker

Hartig 
Hartig is niet zomaar een naam maar het is 
echt een concept waar gezelligheid voorop 
staat, in de keuken staat dit voor pittig, 
op smaak gemaakt niet zoet. In de zaal 
zorgt Jolien voor een hartelijk onthaal. Als 
beenhouwerszoon kan de chef Bram zijn 
voorliefde voor rundvlees niet verbergen. De 
vaste kaart wordt telkens aangevuld met een 
weeklunch, een maandmenu en suggesties.

Hartig, ce n’est pas seulement un nom, mais 
un véritable concept dans lequel la convivialité 
est une priorité. Quant au terme lui-même, il 
signifie en cuisine « salé », « assaisonné », « 
pas sucré » donc. Dans la salle, Jolien assure 
un accueil chaleureux. Fils de boucher, Bram 
ne cache pas sa préférence pour le boeuf. À 
la carte permanente viennent s’ajouter un 
lunch de la semaine, un menu du mois et des 
suggestions.
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Gasthuisstraat 45 
8970 Poperinge
+32 57 36 35 36
info@restohartig.be
www.restohartig.be

woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag, 
zondagmiddag.

mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, 
dimanche midi.
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Kris Pollentier

Manoir Ogygia 
Kris en Carmen verwelkomen 
levensgenieters in hun restaurant. 
’s Avonds kan je in het romantische 
kasteeltje terecht voor een bistro of 
verfijnd diner waarin seizoensgebonden 
ingrediënten verwerkt worden tot 
wondermooie borden.  
TIP: Boek een private dinner voor 10 à 12 
personen in de nieuwe Orangerie!

Kris et Carmen vous souhaitent la 
bienvenue dans leur hôtel de charme. 
Le soir vous pouvez vous rendre dans 
leur château romantique pour un dîner 
raffiné ou un bistrodîner. Chef Kris cuisine 
passionnément avec des ingrédients 
saisonniers qu’il transforme en plats 
splendides.
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Veurnestraat 108 
8970 Poperinge
+32 57 33 88 38
info@ogygia.be
www.ogygia.be

avondrestaurant op 
reservatie: maandag, 
dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, 
zaterdag. 
Seminaries op maat.

restaurant ouvert 
les soirs et sur 
réservation le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi. 
Séminaires sur mesure.
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Daniëlle Carrupt

Paterstafel
Hopscheuten à la carte of in ons 
degustatiemenu: alle begeleidende 
ingrediënten zijn zorgvuldig uitgekozen en 
laten de subtiele, fijne en delicate smaak 
van de hopscheut tot uiting komen.

Des jets de houblon à la carte ou dans 
notre menu de dégustation: tous les 
ingrédients accompagnants ont été 
soigneusement sélectionnés et reflètent le 
goût subtil et délicat du jet de houblon.
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Watouplein 14 
8978 Watou
+32 498 59 84 85
depaterstafel@gmail.com
www.depaterstafel.eu

maandag, 
donderdagavond, vrijdag, 
zaterdag, zondag.

lundi, jeudi soir, vendredi, 
samedi, dimanche.
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Pieter Verheyde

Terminus
Ongedwongen tafelen waar product 
spreekt. Vis rechtstreeks uit Boulogne. 
Eigen kweek op de boerderij, witblauw 
op z’n best. Slagerij in huis. Homemade. 
Wijnkaart of lekker bier voor iedereen. 
Eén van Belgiës meest gepassioneerde 
sommeliers in de zaal.

Dîner décontracté avec le produit au 
premier rôle. Poisson tout frais de 
Boulogne. Propre élevage à notre ferme 
du blanc bleu belge. Tout fait à la maison. 
Carte de vin ou de bière au goût de 
chacun. Un des sommeliers les plus 
passionnés de la Belgique. En plus, le 
restaurant est ouvert en permanence.
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Callicannesweg 16 
8978 Watou
+32 57 38 80 87
+32 57 37 51 57
info@restaurantterminus.be
www.restaurantterminus.be

Gault Millau 13/20 
Michelin    + Bib gourmand

dagelijks

tous les jours
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Dirk Battheu

Blauwershuys
Dirk en Etchel ontvangen je met veel 
enthousiasme in hun sfeervol restaurant. 
Hier smaakt ongecompliceerd en 
tijdloos genieten naar meer. Elke maand 
serveren ze een gastronomisch drie- of 
viergangenmenu volgens de seizoenen.

Dirk et Etchel vous recevront avec plaisir 
dans leur restaurant convivial. Au ’t 
Blauwers Huys ils vous servent des 
plats raffinés plein de saveurs rustiques. 
Chaque mois Dirk et Etchel vous 
proposent un menu gastronomique à trois 
ou quatre plats avec des suggestions de 
saison.
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Hoge Noenweg 3 
8970 Poperinge
+32 57 36 46 11
info@tblauwershuys.be
www.tblauwershuys.be

woensdagmiddag, 
donderdagmiddag, 
vrijdag, zaterdagavond, 
zondagmiddag.

mercredi midi, jeudi midi, 
vendredi, samedi soir, 
dimanche midi.
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GOESTE
Het team van eethuis Goeste gaat telkens 
aan de slag met al het beste dat de 
Westhoek te bieden heeft, op ritme van het 
aanbod en de seizoenen. In maart zijn dit 
uiteraard de hopscheuten, gecombineerd 
met de beste Westhoekbieren en 
Heuvellandse topwijnen.

L'équipe du restaurant Goeste travaille 
toujours avec ce que le Westhoek a de 
meilleur à offrir, en fonction de l'offre et 
des saisons. En mars, ce sont évidemment 
les pousses de houblon, associées aux 
meilleures bières du Westhoek et aux vins 
supérieurs du Heuvelland.
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Grote Markt 28
8970 Poperinnge
057 79 08 10 
info@goestepoperinge.be

woensdagmiddag, 
donderdagmiddag, vrijdag, 
zaterdag, zondagmiddag

mercredi midi, jeudi 
midi, vendredi, samedi, 
dimanche midi

29



HOPMUSEUM
Wedstrijd Beste 
Hopscheutenkok

Elke eerste zondag van de maand geniet je van gratis 
toegang tot het museum, boeiende rondleidingen en 
leuke gezinsactiviteiten. 

Op zondag 5 maart serveert het museumteam een aantal 
hapjes met hopscheuten gecombineerd met de hoppigste 
bieren.
 
Niet alleen tijdens het openingsweekend proef je van 
deze lekkere en boeiende plant. Ontdek en beleef er 
het hele jaar door het Poperingse hoperfgoed en de 
Belgische biercultuur!

Heb je een culinair diploma en werk je in een Belgisch 
restaurant? Ga je graag aan de slag met lokale 
producten en kennen hopscheuten voor jou geen 
geheimen? Neem dan deel aan de wedstrijd “Beste 
Hopscheutenkok”.
 
Een organisatie van Horeca regio Poperinge in 
samenwerking met vzw Keurbroederschap  
De Witte Ranke op maandag 27 maart 2023 in 
Poperinge. Kandidaten (tot 28 jaar) schrijven zich in  
via info@horecaregiopoperinge.be. Inschrijven kan tot  
1 maart 2023.
 
Meer info via www.horecaregiopoperinge.be.

Gasthuisstraat 71, Poperinge, +32 57 33 79 22
hopmuseum@poperinge.be • www.hopmuseum.be

van 18 februari tot 30 november 2023 dagelijks van 10 tot 17.30 u.
Gesloten op maandag.

De 18 février à 30 novembre 2023 tous les jours de 10 à 17.30 h.
Fermé le lundi.
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 Volg Toerisme Poperinge op Facebook
 Volg VisitPoperinge op Instagram

15-16-17
september 2023

Poperinge

bier & 
hoppe
feesten

www.hoppefeesten.be


