
waar 
vind je

onze 
smaakmakers?

Opmaak en illustraties:

Wil je ook komen proeven? Check voor actuele openingstijden 
de websites van de streekproducenten en streekwinkels. 

streekwijnen. Ontmoet boeren en telers die vol 
trots en met passie vertellen over hun bedrijf. 
Combineer een bezoek aan deze Achterhoekse 
bedrijven met een fietstocht, de beste manier 
om de mooie Achterhoek te verkennen. Op 
de fiets beleef je het boerenleven van de 
Achterhoek van heel dichtbij en krijg je 
gegarandeerd trek. Dat smaakt naar meer!

Deze smaakkaart toont je de lekkerste adresjes 
van de Achterhoek waar je kunt proeven van 
ambachtelijke (h)eerlijke kwaliteitsproducten; 
boerenijs, groente en fruit van eigen bodem, 
jams en sappen, biologisch vlees of bijzondere 
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Wijngaard Elanova

Wijngaard Erve Wisselink

Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink

Boerderijwinkel De Kruisbrink

Brouwersnös Proeflokaal

Jammakerij en Boerderij Groot Antink

Wijnboerderij 't Heekenbroek

Wijngaard Um D'n Olden Smid

Kaasboerderij en Landwinkel Weenink

Brouwhoes Achterhoek

Wijngaard Schepershof
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Stokerij Het Laatste Woord

Wijngaard Hesselink

Boerderij te Winkel

Landwinkel de Verse Kers

Wijngaard Duetinghem 838

Heerlijckheid Slangenburgh

Wijngoed de Hennepe

Stadsbrouwerij de Borghman

IJsboerderij 't Olde Pietepol

Streekwinkel Berenschot's Watermolen

Geitenboerderij De Brömmels

Kaasboerderij Harmienehoeve
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Mosterdmakerij 
&

Landwinkel 
Braakhekke

Boerderij de Braakhekke is 
gelegen in het coulisselandschap 
van Harfsen. Hier vind je Landwin-
kel & Bloembinderij de Winde. De 
plek voor al je bloemwerk, unieke 
cadeautjes en streekproducten uit 
de regio én natuurlijk de produc-
ten uit eigen mosterdmakerij; 
ambachtelijke mosterd - mosterd-
mayo - soepen – stoofpotten. 

Braakhekkeweg 9, Harfsen
0573-431963 camping-braakhekke.nl

 
Wijnhoeve 

Kunneman

wijnhoevekunneman.nl 
Altena’s Dijk 5, Geesteren
0545-481682/06-36195991

Wijnhoeve Kunneman heeft twee 
wijngaarden met een gezamenlijke 
grootte van 1.8 hectare. De druiven 
worden op natuurlijke wijze gepro-
duceerd en door de Achterhoekse 
wijncoöperatie verwerkt tot witte, 
rosé en rode kwaliteitswijnen. In 
de ontvangstruimte kunnen wijnen 
geproefd en gekocht worden. Rond-
leidingen op afspraak. 

Smaakkaart

Karakteristiek

de smaak
van de

streek

achterhoek.nl

facebook.com/achterhoektoerisme

mooiachterhoek

achterhoek.nl/karakteristiek

Streekproducten
uit het hart van de regio

Proef de passie 
bij boeren en streekwinkels

Meenkmolenweg 18, Winterswijk
0543-513135

Stokerij “Het laatste Woord” is 
een ambachtelijke, kleinschalige 
stokerij, onderdeel van boerde-
rijrestaurant de Woord. Wij zijn 
producent van likeuren, limoncello, 
absint, kruidenbitter, oude jenever, 
aquavit en diverse eaux-de-vie van 
Achterhoeks fruit, ook uit eigen 
boomaard. Zelfs van Achterhoeks 
bier stoken we een eau-de-bière. 

Stokerij
 het laatste 
woord

hetlaatstewoord.nu 

Kruisbrinkseweg 7, Toldijk
0575-451361

In het fraaie buitengebied tussen 
Toldijk en Steenderen vind je onze 
sfeervol ingerichte Achterhoekse 
Boerderijwinkel. Wij bieden een 
ruim assortiment streekproducten 
aan waaronder sappen, zuivel-
producten, geschenkpakketten en 
fruitmanden. Deze kunnen naar 
eigen wens samengesteld worden. 

Boerderijwinkel
De 

Kruisbrink 1 1 k a a s b o e r d e r i j 
weenink

dekruisbrink.nl

Duetinghem 838 is een wijnbedrijf 
voor liefhebbers, waar karaktervolle 
wijnen voorop staan. De geteelde 
wijndruiven zijn milieuvriendelijke 
kruisingen van bekende traditionele 
rassen. Sommige wijnen genieten bij 
ons een opvoeding op Frans eiken en 
andere rijpen af op roestvrij staal. 
Wij nodigen je dan ook van harte uit 
in onze wijngaard en op ons terras. 

Brouwersnös 
Proeflokaal

Eibergseweg 1, Groenlo 
0544-221009

Proef de prijswinnende speciaal-
bieren in ons prachtige proeflokaal, 
de unieke combinatie van een 
historische villa en een gezellig 
café. Uiteraard hebben we ook een 
voortreffelijke lunch- en diner-
kaart. Geniet op ons riante terras 
met uitzicht over het bierpark en 
de gracht. Neem ook een kijkje in 
onze brouwerij. Dagelijks organise-
ren we twee rondleidingen.

brouwersnos.nl

Westermaatweg 7, Doetinchem
06-48924842

Wijngaard

duetinghem
838

wijngaarddoetinchem.nl 

Vredenseweg 168, Winterswijk
06-41370287

Wijngaard Hesselink produceert 
ongeveer 20 verschillende kwali-
teitswijnen, zoals wit, rood, rosé, 
dessertwijn, champenoise en 
dessertwijn. Er zijn al vele gouden 
medailles gewonnen tijdens wijn-
keuringen en veel wijnen worden 
geschonken in (Michelin ster) 
restaurants. Van april t/m oktober 
dagelijks geopend van 10.30 tot 
18.00 uur.

Wijngaard 
Hesselink

wijngaardhesselink.nl

Bleuminkmaatweg 1, Vorden
0575-467524

Grenzend aan landgoed ’t Zelle ligt 
wijngaard Elanova in het prachtige 
coulisselandschap. In de authentieke 
schuur achter de hoeve ontvangt 
wijnbouwer Rob bezoekers voor een 
rondleiding met aansluitend een 
proeverij van Achterhoekse wijnen.  
Daarbij weet hij verhalend over wijn-
bouw in de Achterhoek zijn gasten op 
boeiende wijze te animeren. 

elanova.nl 

Meerdinkweg 5, Winterswijk
0543-564518

Tussen de oude bossen in de Gel-
derse Achterhoek ligt onze kleine 
geitenboerderij. Hier kun je het hele 
proces van kaasmaken ervaren, van 
grassprietje tot kaas. Onze kazen 
en andere streekproducten zijn in 
onze winkel verkrijgbaar. Je mag 
meehelpen met het geitenmelken en 
uiteraard kun je in ons proeflokaal 
onze kazen proeven. 

Geitenboerderij 
de 

Brömmels

brommels.nl

Kasteellaan 2, Doetinchem

Op het 17e -eeuwse landgoed 
Heerlijckheid Slangenburgh bevindt 
zich naast het prachtige kasteel 
ook een landgoedwinkel. Hier kun 
je terecht voor een origineel ca-
deau uit de Achterhoek. Wat dacht 
je van een flesje bosbessensap, een 
potje honing, een fles Achterhoek-
se wijn, een bloemstukje, een pak 
broodmix van Benninksmölle of een 
kaars van de Abdij. 

Heerlijckheid
Slangenburgh

heerlijckheid-slangenburgh.nl

8 groot antink

  

wijngoeddehennepe.nl

Midden in het historische centrum 
van Bredevoort bevindt zich, op de 
plek waar vroeger het kasteel van 
Bredevoort stond, Stadsbrouwerij 
de Borghman. In onze eigen brou-
werij brouwen wij diverse Craft 
Bieren op ambachtelijke wijze. De 
Borghman heeft ook een sfeervol 
ingericht bargedeelte, proeflokaal 
en terras. Ook bieden wij rondlei-
dingen en proeverijen aan.

Winterswijkseweg  22, Eibergen
06-12485179

In onze eigen wijnmakerij maken wij 
kwaliteitswijnen van onze druiven. 
Deze zijn te koop in onze winkel. 
Wijnproeverijen zijn mogelijk op af-
spraak. Geniet van een Achterhoeks 
wijntje (of koffie met iets lekkers) 
op ons overdekte terras met uitzicht 
op park, wijngaard en landerijen. Er 
is ook een kleine speeltuin. 

Wijngaard
Erve

Wisselink

Tellingstraat 7, Drempt
0314-381988 / 06-38643162

Geniet van onze wijnen uit eigen 
wijngaard, koffie met gebak of 
een lunch. Bij mooi weer kun je op 
het terras tussen de wijnranken 
terecht en anders bij de houtkachel 
in bezoekersruimte “De Dobbe”. 
Zowel witte, rosé als rode Heeken-
broek-wijnen uit eigen wijnmakerij 
zijn te koop in onze wijnwinkel. 

 Wijnboerderij
‘t Heekenbroek

Munsterweg 4, Gendringen
0315-386280

Op Achterhoekse bodem schuilt een 
prachtig goed genaamd Wijngoed 
Montferland. Het wijngoed beschikt 
over twee unieke locaties; ’t Oerle-
goed in Gendringen en Kasteel Huis 
Bergh in ’s-Heerenberg. ’t Oerlegoed 
beschikt over een wijnmakerij met 
een wijnkelder. Met 4 hectare aan 
wijngaarden worden jaarlijks ver-
schillende kwaliteitswijnen gebotteld. 

 
Wijngoed

Montferland

erve-wisselink.nl

heekenbroek.nl

Kulverweg 2, Winterswijk
0543-564208

Kaasboerderij en Pannenkoeken-
herberg Harmienehoeve ligt in de 
prachtige buurtschap Woold bij 
Winterswijk. Je kunt hier heerlijk 
wandelen en fietsen en aansluitend 
pauzeren op ons ruime terras. Kom 
koffie drinken, lunchen en een 
heerlijk stukje ambachtelijke kaas 
proeven. Kaasboerderij 

harmienehoeve
harmienehoeve.nl 

Stadsbrouwerij
de Borghman

Het Zand 25, Bredevoort
0543-450089 borghman.nl

Boerderij 
te Winkel

Vredenseweg 174, Winterswijk
06-20439395/06-10887474

Bij Boerderij te Winkel maken 
wij met onze eigen koeienmelk 
ambachtelijk Clara Bella ijs. Ons ijs 
onderscheidt zich door de romige 
en volle smaak. In onze zelfbedie-
ningswinkel kun je terecht voor 
verse streekproducten zoals eieren, 
kaas, aardappelen en jam. Bij ons 
terras en ijssalon serveren wij 
coupes, handijsjes en koffie met 
overheerlijk appelgebak. 

boerderijtewinkel.nl

Slatmansweg 6a, Groenlo
0544-464246/06-55791573

Aan de rand van de vestingstad 
Groenlo ligt wijngaard en vakan-
tiewoning Schepershof. De oude 
boerderij en de prachtige wijngaard 
vormen een ideaal decor voor een 
mooi uitstapje. Zittend op het ter-
ras bij de wijngaard kijk je uit over 
het mooie Achterhoekse landschap. 
Met een heerlijk glas Achterhoek-
se wijn voelt het als een stukje 
Frankrijk. 

Wijngaard  
Schepershof

schepershof.nl

Op Wijngoed de Hennepe worden de 
druiven op een zo natuurlijk mo-
gelijke wijze geteeld en verwerkt. 
Deze mooie Achterhoekse wijnen 
zijn te koop in onze verkoopruimte. 
We zijn van dinsdag t/m zaterdag 
van 13:30 uur tot 18:00 uur geo-
pend. Op afspraak organiseren wij 
een rondleiding met wijnproeverij 
voor groepen vanaf 8 personen. 

Romienendiek 3, Aalten 
0543-474963

Wijngoed
de

Hennepe

wijngoedmontferland.nl 

Een aantal streekproducten is 
aangesloten bij Vereniging Streek-
producten Achterhoek (VSA) en 
Slowfood Achterhoek. 

Kijk op slowfoodachterhoek.nl en 
achterhoekstreekproduct.nl voor 
meer informatie. 
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Lieversdijk 4, Aalten
0543-565287/06-46774121 ijsboerderijoldepietepol.nl

Op de Haart, een buurtschap van de 
gemeente Aalten in de Achterhoek, 
staat IJsboerderij ’t Olde Pietepol. 
Een melkveebedrijf waar sinds 
1998 heerlijk boerderij-ijs wordt 
gemaakt. Dit is te verkrijgen op het 
terras bij de boerderij. Waar je kunt 
genieten van het prachtige coulisse-
landschap, terwijl de kinderen zich 
vermaken in de speeltuin. 

 IJsboerderij
‘t olde Pietepol

Bleeksestraat 2, Wehl
06-50417071

Kom kijken hoe wij kersen telen, 
bewonder onze Dexter mini-koeien, 
proef het vlees van onze varkens. 
In onze landwinkel vind je heer-
lijke Achterhoekse producten, van 
biologisch brood tot wijn en van 
soep tot droge worst. Ontdek ons 
uitgebreide kaasassortiment en 
onze groente- en fruitafdeling of 
kom langs voor een cadeaupakket.

Landwinkel
de

Verse Kers
deversekers.nl

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
0575-451643 

Langs de IJssel waar van oudsher 
vele boerderijen een fruitboomgaard 
hadden, vind je de boerderij van 
Fruitbedrijf Horstink. Hier worden 
met liefde appels, peren, kersen, 
pruimen en aardbeien geteeld en 
dat proef je! Neem een kijkje in de 
boomgaard en boerderijwinkel met 
een ruime keus in Achterhoekse 
streekproducten. 

Boerderijwinkel 
Fruitbedrijf 

Horstink

fruitbedrijfhorstink.nl

Eimersweg 3, Lievelde
0544-371446 kaasboerderijweenink.nl

Kom met eigen ogen bekijken 
hoe wij onze verse melk tot kaas 
verwerken. Neem een kijkje in de 
stallen en bij de kalfjes! In onze 
landwinkel vind je een breed scala 
aan streekproducten die bij ons op 
de boerderij bereid worden, maar 
ook van diverse streekproducenten 
uit de omgeving.

Kaasboerderij 
en Landwinkel 

Weenink

Karakteristiek Achterhoek
Met een bezoekje aan de Achterhoek doe je je smaakpapillen
een groot plezier. De streek barst van de ambachtelijke
streekproducten en fantastische restaurants. Of je nu houdt
van een goed glas wijn, een ambachtelijk gebrouwen biertje
of een blokje boerenkaas: in de Achterhoek moet je zijn!
In de streek vind je veel bedrijven die vol passie hun eigen
kaas, jam, brood of ijs maken, en dat proef je! Vaak is er een
boerderijwinkeltje waar je diverse Achterhoekse produc-
ten kunt kopen. Neem wat leuks mee voor de thuisblijvers 
of koop iets lekkers als aandenken aan een onvergetelijke 
vakantie. 

www.achterhoek.nl/karakteristiek

Opmaak en illustratie: Juuls Artwork 
Fotografie: Stan Bouwman, Laura Heusinkveld
Druk: Drukkerij Tesink

©Stichting Achterhoek Toerisme 2019.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die het mogelijk gevolg zou 
kunnen zijnvan verkeerde gegevens. Overname van vermelde gegevens 
alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever. 

wijngaard 
Elanova

Keijenborgseweg 31, Velswijk
06-54782003

Op onze rustieke locatie met thee-
tuin en siertuin kun je genieten van 
proeverijen, workshops, high tea, 
lunches of een rondleiding in onze 
wijngaard en wijnmakerij. Wij ma-
ken rode, witte en rosé kwaliteits-
wijnen. Daarnaast kun je genieten 
van onze likeuren en lekkere streek-
producten. Alles wat wij produceren 
is onbespoten en het komt van ons 
eigen bedrijf.

Wijngaard
um d’n

Olden Smid
wijngaardumdenoldensmid.nl
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Vredenseweg 106, Groenlo
0544-465945

Ons bedrijf onderscheidt zich 
doordat je letterlijk en figuurlijk de 
natuur kunt proeven. Je kunt zelf 
je eigen fruit plukken en daarnaast 
biedt onze boerderijwinkel een 
groot assortiment streekproducten 
zoals onze eigen gemaakte jam en 
vruchtensauzen. Van jam, siropen, 
sauzen, chutneys tot aan Achter-
hoekse wijnen en andere streekpro-
ducten. 

Jammakerij
en

Boerderij
Groot Antink

grootantink.nl

ervekots.nl
Eimersweg 4, Lievelde
0544-371691

In het prachtige Achterhoekse cou-
lisselandschap is de Brouwhoes Bier 
Experience Achterhoek gevestigd. 
Hier ontdek je op een interactieve en 
educatieve manier hoe bier gebrou-
wen wordt. Daarnaast kom je ook 
meer te weten over de belangrijke 
geschiedenis van het Brouwhoes in 
de Tachtigjarige Oorlog. Na afloop 
kun je onze bieren komen proeven 
in de bar. 

Brouwhoes 
Achterhoek

12 13

Nijmansedijk 9a, Zelhem
0314-622710/06-40943777

In de wijngaard van 0,3 ha met 
ruim 900 druivenstokken worden 
witte en blauwe druiven geteeld. 
De druiven worden verwerkt tot 
smaakvolle Zelhemse witte en rode 
wijnen, die ook bij wijnkeuringen  
in binnen- en buitenland op hun 
goede kwaliteit zijn beoordeeld. 
Maak een wandeling door de 
wijngaard en neem een kijkje in ons 
wijnwinkeltje. 

 Wijngaard
de

Oogsthoek

wijngaarddeoogsthoek.nl 
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Wooldseweg 74, Winterswijk
0543-564347 berenschotswatermolen.nl

Berenschot’s Watermolen ligt aan
de rand van het prachtige natuurge-
bied de Bekendelle in het Nationaal
Landschap Winterswijk. Bij Beren-
schot’s Watermolen vind je naast het
restaurant Berenschot’s Streekwinkel. 
Hier kun je terecht voor o.a. schepijs, 
theebeschuitjes, pannenkoekmeel, 
Achterhoeks bier en diverse andere 
Achterhoekse streekproducten.     

 
Streekwinkel
Berenschot’s 

Watermolen

24 25 Slowfood 
Achterhoek 
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