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Sjiek Kookpunt
Hoogbrugstraat 15 | 6211 CN Maastricht
Tel. 043-3541934 | www.sjiekkookpunt.nl

Culinair trefpunt in het mooie Wijck. 
Voor lunches, delicatessen, wijnen, culinaire 
curiosa, kooklessen, kookclubs, boeken, 
workshops, catering en proeverijen.

Nationaal Asperge- en 
Champignonmuseum ‘De Locht’
Koppertweg 5 | 5962 AL | Horst-Melderslo
Tel. 077-3987320 | www.delocht.nl

De streekboerderij en het museum zijn 
gehuisvest in een oude boerenschuur die 
op authentieke wijze is herbouwd. Asperges 
en champignons worden vanaf het begin-
stadium tot het eindproduct geheel in 
beeld gebracht.

Landhuis De Maashof
Fam. Vergeldt
Veerweg 9 | 5973 NS | Lottum
Tel. 077-4631924 | www.rozendelicatessen.nl

Keur aan rozenproducten: marmelade, thee, 
siroop, wijn en likeur, azijn, aroma’s, snoepjes 
en bonbons. Op De Maashof kunt u rozen-
tuinen bewonderen en genieten van koffie, 
rozenthee en rozengebak op het terras. Voor 
het eten van complete rozen gerechten dient 
u wel te reserveren.

Zuivelboerderij St.Joseph Hoeve
Eijkenhofweg 7 | 5814 AM | Veulen
Tel. 0478-541257 | www.wagyufarm.nl

Jeanne en Jan Slangen brachten in 1999 
de 100% vegetarische St. Josephs 
Witte kaas op de markt. Blokjes kaas in 
zonnebloemolie met kruiden. Nu zijn zij de 
eersten in ons land die Wagyu runderen 
houden voor het beroemde Wagyu 
rundvlees of Kobe beef. Deze runderen 
worden tijdens het opgroeien vertroeteld 
met bier en massages, wat een superieur 
vlees oplevert. 

Bisschopsmolen
Stenenbrug 1-3 | 6211 HP | Maastricht
Tel. 043-3270615 | www.bisschopsmolen.nl

De Bisschopsmolen is de oudste, nog wer-
kende watermolen van Nederland met een 
eigen bakkerij in hartje Maastricht. Hier 
wordt bewezen dat dagelijks broodbakken 
een kunst is. En dat een heerlijke vlaai alleen 
gemaakt kan worden met liefde én met de 
allerbeste streekproducten. In de molen 
maakt u kennis met het ambacht van de 
molenaar en ziet u hoe er van het oergraan 
spelt, meel wordt gemaakt. 

Culinaire wandeling
Op de website www.culinairwandelen.nl 
kunt u informatie vinden over een culinaire 
wandeling door Maastricht. 
Het is helaas onmogelijk om alle leuke en 
lekkere adressen in Maastricht te vermelden 
in dit magazine. Maar als u deze wandeling 
maakt, komt u er in elk geval al heel veel 
onderweg tegen. 

Slager Sleijpen
Valkenburgerstraat 41 | 6325 BL 
Berg en Terblijt (Valkenburg) | Tel. 043-6040139 
www.slagerijsleijpen.nl | www.grottenham.nl

Wie slager Sleijpen zegt, zegt grottenham! En 
wel de Geulhemer grottenham. Een andere 
niet te versmaden specialiteit is Mestreechter 
kalfspastei. Echt heel lekker.

Museum de Kantfabriek
Americaanseweg 8 | 5961 GP | Horst
Tel. 077 - 398 16 50 | www.kantfabriek.nl

Naast de vaste expositie, loopt tot 25 sep-
tember 2011 in Museum de Kantfabriek de 
expositie ‘Het tafelkleed vertelt’. Mensen 
tot in de verre omgeving werden uitgeno-
digd om hun tafelkleed uit te lenen aan het 
museum. Het idee van het museum was om 
een verband te leggen tussen tafelkleden en 
de bijzondere verhalen die erbij horen. Vele 
families hebben een tafelkleed dat al jaren 
wordt doorgegeven van de ene op de andere 
generatie. De redenen hiervoor kunnen heel 
divers zijn. Bijvoorbeeld omdat het gebor-
duurd is door oma of omdat het is verkregen 
door omstandigheden die heel speciaal zijn. 
Op de oproep om een tafelkleed in bruikleen 
te geven met het verhaal hoe het tot stand 
kwam of wat het heeft meegemaakt, kwam 
een stroom van tafellakens en verhalen bin-
nen die verwerkt zijn tot een bijzonder leven-
dige expositie van werk van huisvrouwen, 
kunstenaars en studenten van de Academie 
Beeldende Kunst Maastricht.
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