
Zaterdag 25 april 2015 organiseert Tred  

een leuke chocoladewandeling in Brussel 
 

Samenkomst en vertrekpunt : 13u30 aan lokettenzaal Centraal Station.        

Vertrekt stipt om 14u met de gids  

en de doventolk. Duur wandeling : 3 uur 
 

Chocoladewandeling te Brussel 
Brussel en chocolade gaan hand in hand. 

Wandeling langs bezienswaardigheden die 

iets te maken met chocolade en de historiek 

van Brussel. Luister naar de geschiedenis  

van de chocolade, ontdek het procedé van  

de bereiding, ontdek de wieg van de praline.  

Bezoek de hedendaagse chocolatiers/hofleveranciers.  

We lopen van de Grote Markt naar de Zavel en er worden verscheidene chocoladehapjes 

uitgedeeld. Een wandeling voor de snoepers onder ons. 

Deze wandeling speelt zich tussen Grote Markt en Zavel, waar de hoogtepunten van 

besproken worden, zoals Grote Markt, Beenhouwersstraat, Sint Hubertusgalerij, Manneke  

en Jeanneke Pas, Serclaes, Zavel.  

Als rode draad worden de Brusselse chocolatiers genomen (Neuhauss, Godiva, Planéte 
chocolat, Galler, Marcolini, Wittamer, enz…) en van elke besproken chocolatier, waarvan we 

werkwijze,  verschillen, enz… bespreken, wordt er een praline aangeboden als proevertje.  

Er kan dezelfde maaltijd aan gekoppeld worden als bij onze gastronomische toer in de 

omgeving van de Grote Markt. 

 

 Voor de leden : gratis chocoladewandeling  

met verscheidene chocoladehapjes. 

Voor niet-leden : 10 euro. 

En voor wie graag mee-eten, graag melden, ziehier onder de keuze: 

Voor gastronomische 3 gangenmenu moet iedereen zelfs betalen. 

De prijs is 18 euro zonder drank of 25 euro met een drankenforfait: aperitief Kirr + 2 

drankjes (pils, wijn of soft drank) of geen aperitief en 3 drankjes (pils, wijn of soft drank). 

Kies uit voor 3 gangenmenu : 

- Het voorgerecht : scampi's met look, kaaskroketten of dagsoep. 

- Hoofdgerecht : kip met krieken, stoemp met worst, konijn met krieken,  stoofvlees met 

frietjes of vegetarische schotel. 

- Het nagerecht : dame blanche of fruitsla of chocolademousse. 

Laat het mij weten ten laatste 10 april voor deze keuze van voorgerecht, hoofdgerecht en 

nagerecht. Graag inschrijven naar wim.vandeperre@telenet.be en ook het juiste bedrag te 

storten op het rekeningnummer : BE 98 0011 1528 6293 op naam van Tred  
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