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V O O R W O O R D

Beste Mallenaar 

 
De jaren 2020 en 2021 werden grotendeels beheerst door Covid-19, een pandemie die 
ons aan huis kluisterde, die slechts luttel gezelschap toeliet en die maakte dat ons sociaal 
leven zo goed als stilviel. 

De vaccinaties brengen terug hoop, op medisch vlak, maar ook op herstel van familiaal 
en maatschappelijk leven. Dankzij de vaccinatiecampagne en de daaruit spruitende en 
aangekondigde versoepelingen, kunnen we de draad van ons normale leven stilaan weer 
oppikken. Op café gaan, een ijsje gaan eten of eens op restaurant, zelfs binnen: het kan 
opnieuw. 

En laat ons mooie Malle op dat vlak enorm veel te bieden hebben deze zomer. Om alle 
drank- en eetgelegenheden in onze gemeente extra in de kijker te zetten, hebben we 
ze ook dit jaar voor jou gebundeld in deze horecabrochure 'Proef en geniet in Malle'. Een 
zoektocht op het internet naar een leuk adresje om iets te gaan eten of drinken is niet 
langer nodig. Met deze handige gids heb je deze zomer snel alle info, contactgegevens 
en troeven van alle lokale horecazaken bij de hand. Ideaal voor een gezellig uitje met 
vrienden, familie of de collega's. Onze horecazaken hebben kosten noch moeite gespaard 
om hun zaak coronaproof te maken. Ze heten je alvast van harte welkom. Oja, niet 
onbelangrijk: wie onze lokale horeca deze zomer steunt, kan in de prijzen vallen. Meer info 
over onze horeca-wedstrijd lees je op pagina 7. 

Verder bieden we je in deze brochure ook graag een leidraad om deze zomer de toerist 
uit te hangen in Malle. Met onder meer de Schattenzoektochten van Vlieg, culinair fietsen, 
Vlaanderen Feest en onze ProefMalle-fietstocht hebben we voor jong en oud activiteiten 
in petto om deze zomer een fijne tijd te beleven dicht bij huis.  

Helemaal voorbij is de coronacrisis nog niet en voorzichtigheid blijft geboden. Maar als 
iedereen de geldende maatregelen blijft opvolgen, dan wordt het ongetwijfeld een mooie 
zomer in Malle. 

Kom uit uw kot, steun onze lokale horeca en vooral: geniet van Malle!  

Uw burgemeester

Harry Hendrickx
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In Malle heb je keuze te over aan restaurants, 
brasseries, broodjeszaken, frituren, cafés en 
ijssalons. Een 50-tal horecazaken waar je 
voor een lekkere maaltijd, een verfrissend 
drankje of een lekker tussendoortje terecht 
kan.

Test jij ze graag allemaal een keertje uit? 

Vink diegene die je al een bezoekje 
bracht aan via de aanvinkvakjes. 
Zo is je keuze voor een volgende 
horecabezoekje vlug gemaakt. 
Gewoon het volgende lege vakje 
in de lijst!
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M A L S E 
H O R E C A B O N

Malse cadeaubon en Malse horecabon 

Met de Malse cadeaubon kan je het hele jaar door bij een breed gamma van Malse handelaars 
terecht. Je kan er mee op restaurant, naar de bakker, naar de supermarkt, naar een kledingwinkel 
en zelfs naar het reisbureau of de schoonheidsspecialiste. 

Met de Malse horecabon kan je dan weer bij heel wat Malse horecazaken terecht. Je kan met deze 
bon betalen voor een heerlijke maaltijd, een frisse pint of een lekker ijsje!

H O R E C A B O N

Zowel de Malse cadeaubon als de Malse horecabon zijn beschikbaar 
in bonnen van 5 of 15 euro. Je kan ze aankopen bij toerisme Malle, 
aan het onthaal van het gemeentehuis en het sociaal huis en in de 
bibliotheken.

Bij aankoop van één van deze bonnen geven we een lijst mee van 
deelnemende zaken, zodat de gelukkige ontvanger van de bonnen 
weet waar hij met de bonnen terecht kan. Je kan in deze brochure 

zelf al ontdekken welke horecazaken deelnemen. Je herkent ze aan het 
trappistenglaasje bij de gegevens van de zaak!

De Malse cadeaubon en Malse horecabon zijn een ontzettend fijn 
cadeau om te geven én te krijgen. En.... je steunt daarmee onze actie 

#ikkoopinMalle.

Geldigheid Malse cadeaubonnen en 
horecabonnen verlengd!

Reeds aangekochte bonnen met 
vervaldatum tussen 15 oktober 2020 en 
9 juni 2021 blijven geldig tot 9 augustus 
2021. Je hoeft hiervoor niets te doen, 
je kan je bon gewoon inruilen bij de 
deelnemende handelaars/horecazaken.
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D E E L N E M I N G S F O R M U L I E R  W E D S T R I J D

Ge-niet in Malle

Onze horecazaken staan te popelen om jou te ontvangen deze zomer. 
En als jij minstens drie verschillende zaken een bezoekje brengt, kan je 
in de prijzen vallen met onze wedstrijd 'Ge-niet in Malle'.

Hoe neem je deel? 
Ga deze zomer langs bij minstens drie verschillende horecazaken in 
Malle. Laat het smaken en houd nadien de rekening goed bij. Krijg 
je niet automatisch een rekening vraag dan naar een bewijsje van je 
bezoek of zorg dat de horecazaak een bewijs achterlaat op dit formulier 
(opgelet: met vermelding van het bedrag). Verzamel zo minimum drie 
rekeningen of bewijsjes voor een totaalbedrag van minimum 50 euro.

Bijvoorbeeld:  
cafébezoek: 10 euro + ijssalon: 5 euro + frituur: 15 
euro + restaurant: 50 euro = samen meer dan 50 
euro.

Daarna niet je de drie rekeningen aan dit 
formulier en breng je dit vóór 31 augustus in het 
toerismekantoor, Antwerpsesteenweg 246.

 
(Ge)niet jij mee?

Naam:  ...........................................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................

Tel:  ...........................................................................................................................................

E-mail:  ...........................................................................................................................................

 
Uit alle inzendingen trekken we 10 winnaars. Zij krijgen een horecabon ter waarde van 25 euro. 
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Trappistenpad 8 km
Toerisme Malle stippelde het Trappistenpad 
en zeven andere wandelingen tussen 
5 en 12 km uit aan de hand van de 
wandelknooppunten. Ze zijn beschikbaar 
in een handig zakformaat. Haal ze op in het 
toerismekantoor, of bekijk de wandelingen 
op www.toerisme-malle.be. 

#beleefmalle
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R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Bij Ons in Malle

  Antwerpsesteenweg 469, Westmalle

  0478 74 40 63

  jana@bijonsinmalle.be

  www.bijonsinmalle.be

 Bij ons in Malle

 maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag  
   en zondag van 9 tot 20 uur

  dinsdag en woensdag 
Bij Ons in Malle is eigenlijk “bij Jana 
en Britt”. De dames gaan met deze 
brasserie all the way voor een 
thuisgevoel, dat hoor je al in de naam! 
“Vanaf 17 uur staan de potten letterlijk 
op tafel”, klinkt het. 

Bij Ons in Malle zorgt vanaf 9 uur 
voor ontbijt, 's middags voor lunch, 
in de namiddag voor een drankje en 
versnapering en vanaf 17 uur voor een 
dagschotelmenu!

Je kan heel wat gerechten  
(na reservatie) afhalen, ook 
ontbijtmanden en broodjes. 

“Op ons terras kan je een groot 
aanbod aan bierplanken bestellen, 
geserveerd met kaas of salami.„
Tip voor een #staycation: probeer 

de minigolf eens uit. Sla een balletje 
voor of na een heerlijke maaltijd!
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Op 10 juni 2020 startte Bistro Nobis met vlees uit eigen weide in samenwerking met de 
Kruishuishoeve. Op de boerderij kweken de zus (en echtgenoot) van chef-kok Lowie Black 
Angus koeien. Het vlees van Black Angus runderen staat bekend voor zijn uitstekende 
kwaliteit. Proef het snel in Bistro Nobis!

De afhaalautomaten blijven na heropening van het restaurant tijdelijk op hun vertrouwde 
plaatsen staan! Je vindt de automaten aan het restaurant, Herentalsebaan 30, Oostmalle en 
op de parking van het landbouwbedrijf Kruishuishoeve in de Steenovenstraat 4, Westmalle.  
Ze worden dagelijks aangevuld met verse kant-en-klare gerechten.

Op de webshop kan je kant-en-klare barbecuepakketten, teppanyakischotels 
en kaasschotels bestellen. Levering aan huis mogelijk.

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Bistro Nobis

 Herentalsebaan 30,   
   Oostmalle

  03 434 25 37

  info@bistronobis.be

  www.bistronobis.be

 Bistro Nobis

 woensdag, donderdag, vrijdag en  
  zondag van 11.30 tot 21.30 uur,  
  zaterdag van 17 tot 21.30 uur

  maandag en dinsdag 
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R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Bistro Time Out

 
  Antwerpsesteenweg 220, Westmalle

  03 336 90 70

  inge.oudermans@hotmail.com

  www.bistrotimeout.be

 Bistro Time Out

Afhaalgerechten

 → 1 dag op voorhand te bestellen, 
je krijgt de gerechten koud mee met de 
nodige instructies om ze op te warmen

 → afhalen tijdens onze openingsdagen tussen  
16.30 en 17 uur
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R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Café Trappisten

 

Over het trappistenklooster in Westmalle ligt Café Trappisten. 
Naar dit Kempense icoon met een rijke geschiedenis komen al 
jarenlang mensen van heinde en verre om een “echte” Trappist 
te drinken, vlak bij de bron. Het is dé verplichte stopplaats voor 
passerende wandelaars en fietsers.

“Er is dan ook voor ieder wat wils! Je kan kiezen voor 
het gezellige en gemoedelijke geroezemoes in het café 
zelf of voor de serene rust op een van de terrassen.„

- zaakvoerders Johan en Nancy - 

En terwijl jij geniet van heerlijke bieren, karaktervolle kazen of 
een eenvoudige maaltijd, kunnen de kleinsten zich uitleven in 
de grote speeltuin.

Het team van de Trappisten staat met open armen klaar om 
jou te ontvangen en een heerlijke tijd te bezorgen.

 Antwerpsesteenweg 487,  
  Westmalle
  03 312 05 02
  info@trappisten.be
  www.trappisten.be

 Café Trappisten
 alle dagen vanaf 10 uur

check de 
evenementenkalender 
op www.trappisten.be

Proef en geniet in Malle | 13 



kinderwandeling Mals mysterie

Mama gaf gisteren een feestje voor haar verjaardag. Ze had al haar 
vrienden uitgenodigd en het was dan ook heel erg druk in huis. Het 
feestje begon om half twee in de namiddag en om vier uur wilde mama 
de taart uit de ijskast in de kelder halen. "Oh nee!", klonk het toen 
luid vanuit het trapgat. Want de bovenste plank van de ijskast was zo 
goed als leeg. Het voorste deel van de lekkere slagroomtaart was bijna 
helemaal weg geschept. Ga jij mee op zoek naar iedereen die gisteren 
op het feest was om uit te zoeken wie er van de taart snoepte?

Kunnen jouw kinderen het Mals Mysterie oplossen? Tijdens een wandeling 
van 5 kilometer ontdek je het verhaal van de taart, en kom je te weten wie 
niet kon wachten om er een stuk van te eten.

Deze kinderwandeling passeert ook enkele speeltuintjes, waar de kinderen 
zich in kunnen uitleven. Laat weten wie het volgens jou gedaan heeft en 
stuur een leuke foto van je wandeling door naar  
toerisme@malle.be. Een jaar lang trekken we elke maand een 
winnaar, die lekkere pannenkoeken mag gaan eten bij een 
Malse horecazaak. 

Je gebruikt voor deze wandeling de gratis app izi.TRAVEL, die je 
de weg toont en het verhaal voorleest. Neem een brochure mee 
zodat de kinderen alle personages voor zich zien. Je kan een 
brochure ophalen in het toerismekantoor, of downloaden op  
www.toerisme-malle.be/mals-mysterie.

Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar

Afstand: 5 km

Karakter: dorpswandeling

Begaanbaarheid: rolstoel- en kinderwagenvriendelijk

Vertrekpunt: Sint-Martinuskerk, Kasteellaan 32, Westmalle
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Tichelgatpad 10 km
De wandeling Tichelgatpad maakt een lus 
rond het kasteel van Westmalle en het 
natuurgebied Klokkeven. Deze voormalige 
kleiput (of tichelgat) werd teruggenomen 
door de natuur en is nu een mooie oase 
in Malle. Het Tichelgatpad is zo’n tien 
kilometer en gaat vooral over trage 
wegen. De wandeling is niet bewegwijzerd, 
maar te volgen via de bolleke-pijl 
omschrijving in de bijbehorende brochure. 

Meer info:  
www.toerisme-malle.be/tichelgatpad

#beleefmalle



Uitbaters Jan en Annick staan al 
meer dan 30 jaar aan het roer van 

deze zaak die uitgroeide van een 
ijssalon tot een volwaardige brasserie met een 
authentieke inrichting en een zonnig terras 
met speeltuin. “We speelden in op een trend 
dat je naast snacks ook volwaardige maaltijden 
aanbiedt”, klinkt het.

En inderdaad, naast een aanbod van broodjes 
en kleine gerechten heeft De Comme een 
heerlijke kaart met allerlei vlees-, vis en 
pastagerechten. Ook zijn de salades met kip, 
spek of scampi’s zéér gegeerd. Tijdens het 
seizoen ben je in De Comme aan het juiste 
adres voor een portie topmosselen.

Dé klepper waarmee je een bezoek aan  
De Comme zeker wil afsluiten is het door 
de chef ambachtelijk bereid roomijs 
met hoevemelk uit Salphen.

De Comme

  Lierselei 8, Oostmalle

  03 312 03 13

  info@decomme.be

  www.decomme.be 

 De Comme

 woensdag t.e.m. zondag vanaf 11 uur 
  maandag en dinsdag 

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

 16 | Proef en geniet in Malle



R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

De Degustatie

  Turnhoutsebaan 154,  
  Oostmalle

  03 311 82 44

  dedegustatie@skynet.be

  www.dedegustatie.com

 De Degustatie

 maandag, donderdag,  
  vrijdag, zaterdag en  
  zondag van 11 tot 22 uur

  dinsdag en woensdag 

Al meer dan een decennium staat De Degustatie in de wijde 
omtrek bekend om zijn heerlijke gerechten in een gastvrije 
omgeving. Een reputatie die nog toenam toen drie jaar geleden 
het drukke dorpscentrum werd ingeruild voor een gloednieuw 
pand met een ruime privéparking (ook voor fietsen), een 
fantastisch tuinterras en een springkasteel. Het ecologisch 
verantwoord gebouw is mooi, stijlvol en tijdloos. Het interieur 
oogt strak, licht en functioneel. Dankzij de houttoetsen en 
kleuraccenten is het ook hartverwarmend gezellig.

Chef-kok Hans en echtgenote Lieve bieden een Frans-Belgische 
keuken aan met verrassende Oosterse invloeden, waar vers, 
seizoensgebonden, lokaal en kwaliteit centraal staan.

Naast een uitgebreide lunchkaart en lunchmenu presenteert  
De Degustatie elke zondag een ontbijt, is er elke tweede zondag 
van de maand een brunchbuffet en elke dag weer een ander 
marktmenu van drie gangen. Fijnproevers genieten van het 
maandelijks veranderende degustatiemenu (zes gangen met 
aangepaste wijnen). 
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De Kasteelhoeve

Dankzij het nieuwe uitgebreide 
zomerterras geniet je in alle veiligheid 
en rust van een heerlijk hapje en 
drankje. De Kasteelhoeve is gelegen 
aan prachtige fiets- en wandelroutes.

De kleinsten kunnen zich amuseren in 
de ruime speeltuin. 

De Kasteelhoeve fungeert 
als campergastverblijf voor 
campergasten die verblijven 
(max. 24 uur) op de openbare 
parking nabij De Kasteelhoeve. Een 
ideale uitvalsbasis voor het verkennen 
van de omgeving, met vlakbij het 
prachtige kasteel van Westmalle.

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

  Kasteellaan 81, Westmalle

  03 311 68 46

  kasteelhoevewestmalle@gmail.com

  www.dekasteelhoevewestmalle.be 

 De Kasteelhoeve

Instagram  De Kasteelhoeve

 maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag van 11.30 tot  
  23 uur, zondag van 10 tot 22 uur

  woensdag en donderdag 
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Wist je dat het vrij zeldzaam is dat er in 
één en dezelfde gemeente twee kastelen 
met slotgracht te bewonderen zijn?

#beleefmalle
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De Kleinen Bistro
 
 

 Antwerpsesteenweg 190, Westmalle

  03 312 17 32

  info@dekleinenbistro.be

  www.dekleinenbistro.be

 De Kleinen Bistro

 maandag en donderdag vanaf  
  18.30 uur, vrijdag en zaterdag vanaf  
  17.30 uur, zondag vanaf 18 uur

  dinsdag en woensdag 

In de Kleinen Bistro probeert Lawrence 
met zijn West-Vlaamse roots twee 
werelden culinair te verzoenen. Zo zet 
hij de Brugse Zot en Westmalse trappist 
naast de filet d'Anvers op de menukaart. 

Samen met zijn gastvrouw Thari baten 
ze de gezellige bistro mét stijl uit! Wie 
graag de controle uit handen geeft, 
kan hier op maandag terecht voor een 
verrassingsmenu. Met niet-alledaagse 
producten toveren gastheer en gastvrouw 
originele gerechten op je bord, die je 
steeds opnieuw verrassen. En ze werken 
met lokale producten van onder meer 
De Paardebloemhoeve (groenten uit 
Westmalle) en 't Gijsbemdenhof (blauwe 
bessen uit Oostmalle). Zo serveren ze ook 
enkel nog Noordzeevis!

Lawrence wordt op www.visitflanders.be  
voorgesteld als Jong Keukengeweld 
naast elf concullega's van onze provincie. 
Iets om héél fier op te zijn!

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

 → met verwarmd terras

 → bistronomisch menu
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Den Dobbele Pater

Den Dobbele Pater is een 
sfeervolle Kempische herberg 
waar het bijzonder aangenaam 
vertoeven is. Al meer dan 35 jaar staan 
gerechten op de steengrill centraal. 
Deze specialiteit wordt dagelijks vers 
bereid, ter plaatse versneden en op 
de perfecte wijze gegrild. Je kan er 
natuurlijk ook terecht voor stoofpotjes 
en salades.

Bij mooi weer kan je genieten van 
verse roomijs van de lokale ijsboer op 
het gezellige vernieuwde zomerterras.

Je kan ook vleespakketten bestellen 
voor BBQ, steengrill of fondue.

  Merksplassebaan 50, Oostmalle

  03 290 82 77

  brasseriedendobbelepater@gmail.com

  www.dendobbelepater.be

 maandag, dinsdag, vrijdag, zondag van  
   12 tot 22 uur, keuken gesloten tussen 15 en  
   17 uur, zaterdag open vanaf 15 uur 

  Kijk op de website voor aangepaste   
  openingsuren tijdens de coronacrisis. 

  woensdag en donderdag 
   Sluitingsperiode: laatste week september en  
   eerste week oktober
 

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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De Regenboog

 

 Hoogstraatsebaan 102, Oostmalle

  0472 43 36 33

  info@deregenboogmalle.be

  www.deregenboogmalle.be

 De Regenboog

 alle dagen van 11 tot 22 uur

  geen sluitingsdagen in juli en   
  augustus 2021

De Regenboog biedt een breed spectrum 
aan zeer fijne en dagvers bereide gerechten 
en seizoensproducten. De kleinste smullers 
ontdekken zeker iets dat ze lekker vinden op 
de uitgebreide kinderkaart. En aan het terras 
kunnen ze zich uitleven op het springkasteel.

Tip voor een #staycation! 
De Regenboog startte eind juni 2020 met 
verhuur van scooters. Voorgeprogrammeerde 
scooterroutes kan je combineren met 
picknick tijdens of diner na de scooterroute. 

Dat wil je toch eens uitproberen?

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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Haute Cookure

  Herentalsebaan 26, Oostmalle

  03 322 94 20

  info@hautecookure.be

  www.hautecookure.be

 Haute Cookure

 woensdag, donderdag, vrijdag van  
  12 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur 
  zaterdag van 17 tot 21 uur 

  zondag, maandag en dinsdag

Bar Vaccin wijnbar en tapasbar

 woensdag, donderdag, vrijdag van  
  12 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur 
  zaterdag van 17 tot 21 uur 

   zondag, maandag en dinsdag

Gastronomisch restaurant Haute 
Cookure staat voor gezelligheid en een 
huiselijke sfeer. Chef Ivan is niet alleen een 
meester in de keuken, hij houdt net als gastvrouw 
Cindy van een gezellig praatje met de gasten.

Zowel binnen in het stijlvol aangeklede restaurant 
als in de prachtig aangelegde tuin is er voldoende 
ruimte. “De gasten kunnen in deze tijden probleem- 
 loos de nodige afstand bewaren”, zegt Cindy. 

“We zien de laatste tijd ook vaak mensen 
die thuis een diner organiseren voor 
bijvoorbeeld tien personen. Met onze 
afhaalmenu’s spelen we daar graag op in.” 

Om ten volle te genieten van deze thuis-
diners biedt Haute Cookure zelfs de mogelijk- 
heid tot bediening bij je thuis. “Ik denk dat we 
daarmee redelijk uniek zijn in de regio”,  
besluit Cindy.

Als leuke activiteit met familie of vrienden  
organiseren we homecookings en  
workshops met de OFYR-barbecue.

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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Op stap met 
Anemoontje 

Ga Op stap met Anemoontje 
aan de hand van een verhaal- en 
doeboekje. Terwijl je een route 
doorheen het park van Domein 
de Renesse volgt, lees je wat gravin 
Anemoontje en boswachter Zander 
allemaal tegenkomen. Ondertussen  
kan je leuke opdrachten uitvoeren. Op 
het einde wacht je zelfs een beloning! 

  elke dag van het jaar 

 van zonsopgang tot zonsondergang

 kasteel de Renesse,    
  Lierselei 30, Oostmalle

  4 euro per boekje (met beloning), één 
  euro per extra beloning 

 i  Domein de Renesse,  
  Lierselei 30, Oostmalle,  
  03 311 55 91 
  info@domeinderenesse.be

Boekjes (met beloning) zijn ook verkrijgbaar bij de 
dienst toerisme, Antwerpsesteenweg 246, Westmalle

 
 
 
 
Geniet van een vertelling 'Op stap met Anemoontje' op 
zondag 8 augustus 2021 - vertrek aan het kasteel om  
14 uur voor een wandeling van 1,5 uur doorheen het park. 

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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Het Koetshuis

Het Koetshuis is gelegen in Domein de 
Renesse. Dit ruime restaurant en brasserie 
werd volledig vernieuwd, zonder afbreuk te 
doen aan de unieke nostalgische uitstraling. 
Op het buitenterras, voor of achter het 
gebouw, geniet je helemaal van de sfeer en 
de omgeving.

Kom voor een gezellige tijd met vrienden 
of familie, of onderhoud in een rustgevend 
kader de contacten met je zakenrelaties. 
Of je daarbij nu kiest voor een uitgebreid 
diner of voor een snelle lunch, de keuken is 
altijd smaakvol en spontaan. Naast dagverse 
producten stopt de chef zijn ziel en passie in 
de heerlijke gerechten.

  Lierselei 28, Oostmalle

  03 888 18 18

  info@het-koetshuis.be

 Koetshuis Oostmalle

Instagram  koetshuisoostmalle

  www.het-koetshuis.be

 dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en  
  zondag van 12 tot 22 uur

  maandag en donderdag
 

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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Fitness 

Wil je graag sporten tijdens de 
vakantie? 

Iedereen kan in Malle vrij fitnessen in 
de openlucht. Het gemeentebestuur 
plaatste outdoor-fitnesstoestellen 
in Park Torenhof in de Hallebaan en 
achter het woonzorgcentrum ter Bleeke 
in de Blijkerijstraat. De toestellen zijn 
zeer gemakkelijk te gebruiken. Op de 
toestellen hangt een QR-code voor 
meer uitleg. 

In Park Torenhof vind je niet alleen 
outdoor-fitnesstoestellen, maar ook een 
Finse looppiste, een streetworkout-
terrein en petanquebanen. Kinderen 
kunnen zich ondertussen amuseren op 
de speeltoestellen.

Daarnaast kan je aan het Provinciaal 
vormingscentrum in de Smekenstraat 
de fit-o-meter herontdekken. Geen 
oubollige oefeningen, wel hedendaagse. 
Aan elk oefenstation heb je keuze uit 
drie niveaus. Telkens komen de vijf 
basiseigenschappen aan bod: kracht, 
lenigheid, coördinatie, snelheid en 
uithouding.

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Il Gambero Rosso

 Antwerpsesteenweg 441, 
  Westmalle
  03 312 24 85 (indien dringend)
   Ilgamberorosso.westmalle@gmail.com
  www.ilgamberorosso.be

 il gambero rosso
 maandag donderdag en vrijdag van  

  18 tot 22 uur, zaterdag van 17.30 tot 22 uur, 
  zondag van 17 tot 22 uur

  dinsdag en woensdag 

Liefhebbers van de echte Zuid-
Italiaanse keuken zijn bij  

Il Gambero Rosso aan het juiste 
adres. Gastvrouw Vera en echtgenoot 

chef-kok Patrizio doen er alles aan om je 
culinair te verwarmen met overheerlijke 
pizza’s en pasta’s. Maar ook geraffineerde 
vlees- en visgerechten en desserten staan 
op het menu. Dit alles altijd 100% fresco.

De takeaway blijft voorlopig op volle 
toeren draaien. Kijk voor de meest 
recente regeling op de facebookpagina.

Je kan bij Il Gambero Rosso 200 Italiaanse 
wijnen ontdekken. Genieten van een top-
wijntje kan je op het mooie terras achter-
aan, maar je kan alle wijnen ook aankopen 
om er thuis verder van te genieten.

Je wagen kan je eenvoudig kwijt op de  
privé parking achteraan.
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Klein Zoersel

  Lierselei 173, Oostmalle

  03 464 10 36

  info@kleinzoersel.be

  www.kleinzoersel.be

 Brasserie Klein Zoersel

 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
  vanaf 12 uur, zaterdag en zondag  
  vanaf 17 uur

  woensdag 

Tussen de dorpskernen van Oostmalle en 
Zoersel ligt Klein Zoersel. Peter en Barbara, 
die elkaar vonden in de passie voor lekker 
eten, wilden absoluut het prachtige zicht op 
natuurreservaat ‘s Herenbos integreren in 
het volledige restaurant.

“Met het mooie weer willen onze bezoekers 
natuurlijk heel graag buiten zitten”, zegt 
gastvrouw Barbara. “Aan de natuurlijke vijver 
van ons terras is het genieten geblazen.” Bij je 
diner bij valavond kan je er mogelijk zelfs reeën 
spotten aan de rand van het bos.

Aan romantische sfeer geen gebrek in Klein 
Zoersel! Maar, ook het eten is van topkwaliteit 
en altijd vers. De goed gevulde wijnkelder is de 
kers op de taart!

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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Lotier

 Antwerpsesteenweg 478,  
  Westmalle

  03 297 51 50

  info@restaurantlotier.be

  www.restaurantlotier.com

 Lotier

 12 tot 13.30 uur en 19 tot 20.30 uur 
  kijk op de website voor mogelijk  
  aangepaste openingsuren tijdens  
  corona. 

  woensdag, zondag- en   
  zaterdagmiddag 
 
   

Zaakvoerders Kevin en Sofie maken er een erezaak van 
dat de bezoekers van restaurant Lotier zich thuis voelen. 
Dat merk je aan alles in dit gezellig huiskamerrestaurant 
met een ruime tuinkamer en een groot terras omringd 
met groen. “De sfeer is gemoedelijk en de chef komt met 
plezier aan tafel uitleg geven”, zegt Sofie. Heb je specifieke 
wensen of bepaalde allergieën of ben je vegetariër? Geen 
probleem! Chef Kevin speelt hier met verve op in, zodat elke 
bezoeker topkwaliteit krijgt. 

"Iedereen is welkom bij ons!” En dat voelen de 
bezoekers ook meteen aan. Een kleine bloemlezing 
van bezoekersreacties: “Stijlvol, lekker verfijnd en met 
passie gekookt”. "Het plaatje klopt volledig: Sjiek en toch 
ongedwongen”.

Wil je er eens tussenuit en lekker genieten? Dan ben je bij 
Lotier aan het juiste adres!

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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Taverne/brasserie Peter & Zout blaast dit jaar 
17 kaarsjes uit. In het sfeervolle restaurant of 
op het ruime terras is het aangenaam genieten 

van een lekker ontbijt, lunch of diner. 

De kaart is uitgebreid en zaakvoerder Peter maakt 
er een punt van om zoveel mogelijk te werken met 
producten uit de eigen gemeente. “Dat is uiteraard niet 
altijd mogelijk, maar we doen er wel heel hard ons best 
voor”, zegt hij. 

Mensen met een voedselallergie hoeven bij  
Peter & Zout niet op hun honger te blijven zitten. De 
kok gaat op zoek naar een alternatief en maakt een 
gerecht op jouw maat!

“Ook kinderen zijn bij ons meer dan welkom”, zegt 
Peter. “Dat zie je niet alleen terug in onze grote tuin met 
speeltuin en springkastelen, maar we presenteren de 
kinderborden ook altijd op een toffe speelse manier.”

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Peter & Zout

 Antwerpsesteenweg 183,   
   Westmalle

  03 383 54 78 of 0478 54 73 28

  info@peterenzout.be

  www.peterenzout.be

 peter en zout

 12 tot 23 uur

  maandag en dinsdag 
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R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Sushi King

 Antwerpsesteenweg 198,   
   Westmalle

  03 312 31 31

  westmalle@sushiking.be

  www.sushiking.be

 SushiKing  
   (Sushi King Westmalle)

 alle dagen (ook feestdagen)   
  van 16 tot 21.45 uur 

Sushi King staat garant voor 
topklasse sushi. Op de menukaart 
vind je een uitgebreid aanbod aan 

handroll/Sashimi/Nigiri en Hosomaki, maar 
ook Special Sushi Rolls, volledige Sashimi menu’s 

en nog veel meer.

“Onze koks zijn speciaal opgeleid voor de sushi 
keuken”, klinkt het. “Dat specialisme zie je terug in de 
manier waarop de vis versneden is, aan de versheid 
van de groenten en aan de kraaknette presentatie van 
de gerechten.” 

Sushi King hecht veel belang aan goede producten en 
stelt daarom hoge eisen aan de kwaliteit van de 
leveranciers. Op die manier ben jij zeker dat je bij 
Sushi King lekker én gezond eet.

Je kan er ter plaatse eten, maar ook afhalen is 
mogelijk.
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Taeymans

 Antwerpsesteenweg 226,   
   Westmalle

  0465 07 93 51

  taeymanswestm@gmail.com

 Taeymans Malle

Instagram  taeymans_westmalle

  www.taeymanswestmalle.com

 dinsdag, woensdag, donderdag en  
  vrijdag van 8.30 tot 17 uur 
  zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur

  maandag 

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S

Taeymans Espressobar werd door de nieuwe 
sympathieke uitbaatsters, moeder Wendy en 
dochter Romy, in een nieuw jasje gestoken. 
Door de gezellige aankleding voel je je er 
meteen thuis. Zit je graag buiten? Neem dan 
plaats op het verwarmde terras.

Je kan er heerlijk ontbijten en lunchen of 
gewoon komen snoepen van heel wat zoete 
zondes. De verschillende koffie’s en soorten 
thee vallen ongetwijfeld in de smaak, net als 
de verfrissende cocktails en tapasplanken.

“En dan heb je onze pannenkoeken nog 
niet geproefd!”, zegt Romy. “Het geheime 
recept van ons bomma zorgt ervoor dat je 
bij ons de lekkerste pannenkoeken uit de 
ruime omgeving vindt.”
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Tine's Stoof en Whiskyshop Dims Dram

 

 Turnhoutsebaan 51, Oostmalle

  03 312 41 14

  tinestoof@skynet.be

  www.tinestoof.be

 tinestoof

 Maandag t.e.m. zaterdag open  
  van 10 tot 22 uur

  zondag en feestdagen
Bij Tine's Stoof val je van de ene verrassing in 
de andere:  
 

 Recht tegenover De Wissel in Oostmalle 
kookt Tine de pannen van het dak in haar grote 
Aga stoof, waar alles steeds lekker pruttelt 
en suddert. Hier kan je proeven van een 
gevarieerde keuze aan wisselende gerechten, 
voor elk wat wils. De website zal je elke dag 
meer vertellen.

 Op de bovenverdieping bevindt zich Dims 
Dram, een unieke whiskyshop met flessen 
uit gans de wereld, verzameld en gekoesterd 
door Dimitri. De whiskyshop is open tijdens de 
restauranturen. 

 Je kan er ook proeven van het door 
Dimitri eigen gebrouwen Tornado67 
bier.

 Voor de koffie wordt gebruik gemaakt 
van eigen gebrande koffiebonen

 Onder het overdekte afdak in de tuin 
kan je ook terecht voor een hapje en drankje 
zoals tapas en andere wisselende suggesties.

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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’t Molenhuys

In de schaduw van de historische Scherpenbergmolen 
in Westmalle vinden we Gastropub ‘t Molenhuys. In dit 
gezellige kader is het heerlijk genieten van een unieke 
kaart, die een ode aan onze eetcultuur combineert met 
een eigenzinnige boodschap. Het food-sharingconcept 
is nooit ver weg. De out-of-the-box-aanpak zet 
duurzaamheid centraal. Zo is er bijvoorbeeld veel 
aandacht voor lokale producten en samenwerkingen.

Tijdens de zomermaanden zet ‘t Molenhuys zijn tuin 
open voor Bar Daf, een zomerterras dat net dat 
tikkeltje verder gaat dan de andere zomerbars. Bij 
een hapje en een drankje rust je uit van een heerlijke 
fietstocht of wandeling in de omgeving. De kinderen 
kunnen hun extra energie kwijt in de speeltuin. En als 
de coronamaatregelen het toelaten, kan je op de koop 
toe genieten van een streepje live-muziek. 

  Antwerpsesteenweg 378,  
   Westmalle

  03 385 13 92

  info@molenhuys.be

 Molenhuys_Spyz_Drank

Instagram  Molenhuys_Spyz_Drank

  www.molenhuys.be

 dinsdag t.e.m. vrijdag van 15 tot  
  23.30 uur, zaterdag en zondag van 11  
  tot  23.30 uur  

  maandag 

R E S T A U R A N T S  &  B R A S S E R I E S
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#beleefmalle
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Culinair fietsen

Geniet van één of meerdere culinaire fietstochten doorheen het Land van Playsantiën. Deze fietstochten bieden 
je een sportieve dagtocht door één van de gemeenten van de streek (Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel) 
gekoppeld aan culinaire verwennerij in enkele horecazaken.

Fietsroute Malle-Zoersel in de kijker!
Eén van de vier fietstochten brengt je doorheen Malle en Zoersel. Tijdens deze culinaire fietstocht kom je langs 
de trappistenabdij, het Boshuisje, het Zoerselhof en het kasteel van Westmalle. Je geniet in de horecazaak In 
de Wandeling van een heerlijk voorgerecht (frisse salade met spek en appeltjes). In Den Boer van Zoersel kan 
je aanschuiven voor stoofvlees met Trappist van Westmalle, om uiteindelijk in De Degustatie af te sluiten met 
tiramisu van Bastogne-speculaas of een coupe vanille. Deze calorietjes fiets je er in het laatste stukje terug naar  
de vertrekplaats wel weer af!

 
  tot en met 24 oktober 

   Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel  
   (Land van Playsantiën)

  40 euro per persoon (exclusief drank)

    i  Land van Playsantiën 
  Antwerpsesteenweg 246, Westmalle 
  03 310 05 13 
  www.landvanplaysantien.be 
  info@landvanplaysantien.be  
 
Reserveren kan via het reservatieformulier op  
www.landvanplaysantien.be (of via het nummer  
03 310 05 13). Na reservatie ontvang je een boekje 
met de nodige vouchers, routebeschrijving en 
kaartje.

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!



Proef en geniet in Malle | 37 

proefMalle fietstocht

Wist je dat je een heel aantal producten veel dichter 
bij huis vindt dan je zou denken? Waar precies, dat 
ontdek je tijdens deze fietstocht.

Tijdens het Jaar van de Ondernemer zoomen we 
met een spiksplinternieuwe fietstocht in op onze 
lokale producenten. Je ontdekt wat voor lekkers 
ze in hun hoevewinkel, automaat of webwinkel 
aanbieden. Bij de fietstocht hoort ook een brochure 
vol verhalen, anekdotes en een schat aan informatie 
over de korte keten in Malle! Je kan de 38 kilometer 
lange fietstocht ook opsplitsen in twee lussen, zodat 
je hem op verschillende momenten kan beleven. 

Passie 
Je fietst langs land- en tuinbouwbedrijven, fruittelers tot zelfs een hele reeks (hobby)imkers. 
En allemaal hebben ze één ding gemeen: vol passie geven ze elke dag het beste van zichzelf 
om jou heerlijke lekkernijen van eigen bodem aan te bieden.

app izi. TRAVEL 
De brochure met plan van de fietstocht vind je in ons toerismekantoor, in de Oxfam 
Wereldwinkel, het sociaal huis en de bibliotheken van Oost- en Westmalle. Je kan de volledige 
fietstocht ook rijden met de gratis izi.TRAVEL app. De app dient als gps die jou de weg zal wijzen 
(en je zelfs luidop de route zal vertellen) tijdens de tocht.

Hang je fietstassen aan je fiets, check de openingsuren van de producenten en ga op 
verkenning.
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Film in openlucht 

Kom gezellig de film Fishermans’s Friends bekijken in openlucht!

Als de bijdehante Danny, een muziekproducent uit Londen, met 
zijn collega’s in Port Isaac is voor een vrijgezellenfeest, ziet hij de 
Fisherman’s Friends op de kade zingen en wordt hij gegrepen 
door hun optreden. Danny is vastberaden een platencontract 
voor ze af te sluiten, maar deze vissers zijn behoorlijk eigenwijs. 

 
Een hartverwarmende film gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van een groep vissers uit Cornwall die met 
zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van Engeland 
bestormt. Aan de overkant van het Kanaal groeide de film uit tot 
een even grote hit als de band zelf. 

  vrijdag 27 augustus 2021

 deuren: 20 uur, start filmvertoning: 21.15 uur

 binnenkoer kasteel de Renesse, Lierselei 30, Oostmalle

  inkom gratis  
  Reserveren aangeraden via reservaties.malle.be/tickets 
  (mogelijk vanaf 2 augustus)

  i  cultuur@malle.be 
   
Een organisatie van gemeenschapscentrum Malle in 
samenwerking met vzw Domein de Renesse.  

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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B R O O D J E S Z A K E N

Bocado

 Antwerpsesteenweg 168A, Westmalle

  03 309 19 29

  info@bocado.be

  www.bocado.be

 Bocado broodjeszaak

 maandag t.e.m. donderdag van 11 tot  
  13.30 uur, vrijdag van 12 tot 16 uur,  
  vrijdag 16 tot 17.30 uur op bestelling

  zaterdag, zondag, feestdagen 

Chaud Pain

 Antwerpsesteenweg 353,  
  Westmalle

  03 312 37 06

  info@chaudpain.be

  www.chaudpain.be

 Chaud Pain Westmalle

 maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 16 uur,  
  zaterdag van 9 tot 14 uur

  zondag  
  (catering, ontbijtmanden ook op zondag)

 

AANRADER: NEPTUNUS 

cocktailsaus, gerookte zalm, 

grijze garnalen, ui en rucola

 

AANRADER: BOCADO 

rucola, zongedroogde 

tomaatjes, parmaham, 

mozzarella, huisbereid 

pittig cajun sausje
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B R O O D J E S Z A K E N

't Booke

 Antwerpsesteenweg 230,  
  Westmalle

  0499 70 57 55

  info@tbooke.be

  www.tbooke.be

 't Booke

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
  van 11 tot 18.30 uur, woensdag en  
  zaterdag van 11 tot 13.30 uur

  zondag

't Dorps Broojke

 Hoogstraatsebaan 3, Oostmalle

  03 309 19 30

  dorpsbroojke@gmail.com

 't Dorps Broojke

Instagram  't Dorps Broojke

 maandag, dinsdag, woensdag van 10 tot  
  15 uur, donderdag en vrijdag van 10 tot 
  18.30 uur

  zaterdag, zondag, feestdagen,  

 

AANRADER: FITNESS Italiaanse ham, rucola, parmezaan en pesto

 

belegde broodjes, 

warme snacks, koude 

schotels
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't Malls broodje

 Turnhoutsebaan 55 bus 1, Oostmalle

  03 312 40 40 
  info@tmallsbroodje.com

  www.tmallsbroodje.com

 t malls broodje

 maandag t.e.m. vrijdag van 7.30  
  tot 15 uur 
  schoolvakanties: maandag t.e.m. vrijdag  
  van 9.30 tot 15 uur

  zaterdag, zondag, feestdagen 
  sluitingsperiode: 12 augustus t.e.m.  
  24 augustus 2021

 

AANRADER:  

CHICKEN CRISP 

gebakken kip, sla,  

honingmosterdsaus en  

crispy onions

B R O O D J E S Z A K E N
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Vlaanderen Feest 

Ook dit jaar viert Vlaanderen feest ter gelegenheid van de 
Vlaamse feestdag op 11 juli 2021. Ook Malle viert feest met Lisa del 
Bo en Gene Thomas. Deze twee artiesten met een stevige staat 
van dienst brengen muziek voor jong en iets ouder. 

Lisa del Bo nam deel aan het Eurovisiesongfestival in Oslo in 
1996. Ze is vooral bekend om haar liedje ‘Liefde is een kaartspel’. 
Met haar album ‘Jokers en Pokers’ stak ze al haar favoriete 
liedjes in een Nederlandstalig jasje.

De muziek van Gene Thomas prijkte regelmatig op de eerste 
plaats in de Vlaamse Top Tien. Na een succesvolle passage in 
‘Liefde voor muziek’ lanceerde hij in 2020 zijn nieuwe album 
‘omSINGELd’, goed voor drie cd’s. De zanger heeft dus genoeg 
materiaal voorhanden voor een swingend avondconcert.

Programma:
13 uur:  Opening terras binnenhof kasteel de Renesse                                                                                                                   

14.30 uur:  Poëtisch Kapsalon (tot 17.30 uur)  

18 uur:  Optreden Lisa Del Bo, gevolgd door toespraak  
   burgemeester Harry Hendrickx

19 uur:  Optreden Gene Thomas

  zondag 11 juli 2021

 Domein de Renesse, Lierselei 30, Oostmalle

  gratis toegang 
  Omdat de coronamaatregelen regelmatig wijzigen is het  
  aangeraden om te reserveren op:  
  reservaties.malle.be/tickets

i  03 321 33 75 of cultuur@malle.be 
   
Gemeentebestuur Malle in samenwerking met vzw Domein de 
Renesse en Curama 

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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F R I T U R E N

Frituur De Braaipan

 Lierselei 18, 2390 Oostmalle

  03 294 01 06

  info@frituurdebraaipan.be

 frituurdebraaipan

  www.frituurdebraaipan.be

 woensdag en donderdag van 11.30 tot 22 uur,  
  vrijdag van 11.30 tot 23 uur, zaterdag van 16 tot  
  23 uur, zondag van 11.30 tot 22 uur 

  maandag en dinsdag

Frituur De Molen

 Antwerpsesteenweg 388, Westmalle

  03 322 98 61

  qinqinye93@hotmail.com

 Frituur De Molen

 dinsdag van 16.30 tot 21 uur, woensdag tot en met  
  zondag van 11.30 tot 13.30 uur en 16.30 tot 21 uur,  
  ook op feestdagen 

  maandag
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F R I T U R E N

't Frithuisje

 Berckhovenstraat 36, Westmalle

  03 502 46 29

 Frituur 't Frithuisje

 woensdag t.e.m. zaterdag van 16 tot 21 uur,  
   zondag van 12 tot 21 uur

  maandag en dinsdag 

Estrella

 Turnhoutsebaan 37, Oostmalle

  03 312 46 78 

  bvbaestrella@outlook.com

 Frituria Estrella

 maandag van 11.30 uur tot alles op is,  
   woensdag t.e.m. zondag van 11.30 tot 22 uur 
  in juli en augustus vrijdag t.e.m. zondag van  
  11.30 tot 22 uur

  dinsdag (in juli en augustus: maandag t.e.m.  
  donderdag)
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Yu Chenjie

Frituur Kruispunt

 Dorpsplaats 1, Oostmalle

  03 309 16 96

  Bart.dieltjens@hotmail.com

 Frituur Kruispunt Oostmalle

 van dinsdag tot zondag van 16 tot 22 uur

  maandag 

F R I T U R E N

 Antwerpsesteenweg 298, Westmalle

  03 311 89 15

 dinsdag t.e.m. zondag van 16 tot 22 uur

  maandag 
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China Town

Chinese muur

 Zoerselbaan 43, Westmalle

  03 309 22 35 

  wenganping03@hotmail.com

  www.wmchinatown.be

 maandag t.e.m. zaterdag van 16.30 tot 21 uur,  
  zondag en feestdagen van 12 tot 21 uur

  woensdag (wel open op feestdagen)

 Turnhoutsebaan 26, Oostmalle

  03 312 03 44

  chinesemuuroostmalle@gmail.com

  www.chinesemuuroostmalle.be

 maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag van 17 tot  
  22 uur, zondag van 12 tot 14.30 uur en 16.30 tot  
  22 uur

  woensdag en donderdag 

C H I N E S E  R E S T A U R A N T S  /  A F H A A L
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C H I N E S E  R E S T A U R A N T S  /  A F H A A L

De Gouden Kroon

Wen Sen

 Antwerpsesteenweg 172, Westmalle

  03 312 32 15 

  goming.k@gmail.com

 Gouden kroon Westmalle

 maandag van 17.30 tot 21.30 uur, woensdag t.e.m.  
  zaterdag van 12 tot 14 uur en 17.30 tot 21.30 uur,  
  zondag van 12 tot 21 uur, open op feestdagen

  dinsdag

 Lierselei 25, Oostmalle

  03 309 01 84  
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Ontdek alle 
speelpleintjes in Malle 
met een leuke zoektocht
Ken jij alle speelpleinpareltjes uit onze gemeente 
al? Ontdek ze met de speelpleintjestochten. Of 
je de tocht wandelt of fietst, kan je helemaal zelf 
kiezen. We werkten twee routes uit langs alle 
speelpleintjes in Oostmalle en Westmalle. De 
route in Oostmalle is ongeveer 11 kilometer lang 
en de tocht in Westmalle is zo’n 8 kilometer lang. 
Is dat een beetje te ver voor jou? Kies dan voor 
één van de uitgestippelde deelroutes. 

Wil je je fiets- of wandeltocht nóg leuker maken? 
Neem dan de fotozoektocht mee, en zoek uit 
welke foto bij welk speelpleintje hoort. Alles 
gevonden? Goed zo! Ruil je ingevulde blaadje 
in voor de juiste antwoorden en een lekkere 
verrassing in het toerismekantoor.

Je kan de speelpleintjestochten en de 
fotozoektocht downloaden via  
www.toerisme-malle.be of ophalen in het 
toerismekantoor.  
 

  tot en met 26 september 

  gratis

 i  Toerisme Malle,  
   Antwerpsesteenweg 246, Westmalle 
   03 310 05 14, toerisme@malle.be 
   www.toerisme-malle.be 

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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P I T A -  E N  P I Z Z A Z A K E N

Domino’s Pizza

 Antwerpsesteenweg 304, Westmalle 

  03 331 98 80 

  www.dominos.be

 alle dagen van 11 tot 21.30 uur 

 Lierselei 11,  Oostmalle

  03 312 56 71

  www.elait2.be

 dinsdag t.e.m. donderdag van 16 tot 24 uur,  
  vrijdag van 16 tot 2 uur, zaterdag van 16 tot 3 uur,  
  zondag van 16 tot 1 uur - tijdens de coronacrisis ten  
  laatste tot 1 uur 

  maandag, uitgezonderd feestdagen

Elait II
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P I T A -  E N  P I Z Z A Z A K E N

Pita Oostmalle

 Antwerpsesteenweg 22, Oostmalle

  03 366 67 84

  info@pitaoostmalle.be

  www.pitaoostmalle.be

 maandag tot zondag van 15 tot 22 uur, op vrijdag en  
   zaterdag tot 23 uur 

La Pizza Torre

 Hoogstraatsebaan 20, Oostmalle

  03 283 66 08 (voor bestellingen: 0486 84 62 75)

  lapizzatorre@gmail.com

Instagram  la pizza torre

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   
  van 15 tot 22 uur, zaterdag van 13 tot 22 uur 
  zondag van 14 tot 22 uur

  woensdag 
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C A F E ' S

Déjà vu

 Antwerpsesteenweg 4, Oostmalle

  0491 87 86 97

  danscafe.dejavu@gmail.com

 Deja Vu

De Kruisbaan

 Sint Jobbaan 27, Westmalle

  03 312 46 73

Biljartcafé Den Berg

 Antwerpsesteenweg 214, Westmalle

  03 309 29 46

  bvba.denberg@skynet.be

 biljartcafedenberg.be

 maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag  
  vanaf 13 uur, zondag vanaf 10 uur

  woensdag en donderdag
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Café De Valk

 Lierselei 22-24, Oostmalle

  03 311 56 36

  wilsom@skynet.be

 Café De Valk

 maandag en vrijdag vanaf 14 uur,   
  zaterdag en zondag vanaf 12 uur 

  dinsdag en woensdag

C A F E ' S

KZ

 Zoerselbaan 87, Westmalle

  0472367992

  patricia.berkien@proximus.be

 kleinzwitserlandwestmalle

't Hofke

 Antwerpsesteenweg 293, Westmalle

 Danskafee 't Hofke
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C A F E ' S
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C A F E ' S

Café 't Vermoeden  
(The Hunch)

 Antwerpsesteenweg 445,  
  Westmalle

  03 309 92 44

  wally.peeters@gmail.com

 Fans van café 't Vermoeden

 tijdens corona alle dagen van 11  
  tot 23.30 uur

Het terras werd uitgebreid 
met grote buitenbar met zicht 
op de tuin. Hier is plaats voor 
150 personen, coronaproof!

Café X'TRA

 Dorpsweg 6, Oostmalle

  0495 24 25 11

  ulrichfens@hotmail.com

 Café X'tra
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Z O M E R B A R S

zomerbars in Malle
Geen echte zomer zonder zomerbars. In Malle kan je er 
dit jaar maar liefst drie vinden.  

Bar Lowie  
Zomerbar in het dorpscentrum van Westmalle

 
 Antwerpsesteenweg 218, Westmalle

  info@barlowie.be

  www.barlowie.be

 barlowiemalle

Bar Bomma  
Zomerbar in den hof van de Bomma

 
 Lierselei 179, Oostmalle

  info@barbomma.be

  www.barbomma.be

 barbomma

Bar Daf  
Zomerterras in de schaduw van de  Scherpenbergmolen

 
 Antwerpsesteenweg 378,  

  Westmalle
  Info@molenhuys.be

  www.molenhuys.be

 Molenhuys_Spyz_Drank
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Smullerpad 

Malle heeft ook op vlak van streekproducten heel 
wat te bieden. Reserveer een smullertas en ontdek 
de groene omgeving van Oostmalle terwijl je geniet 
van een heerlijke speculaaskoek, chocolaatjes, 
trappistenkaas, lokaal geteeld sapje en FairTrade 
yucachips.

Tijdens deze wandeling van 9 km geniet je niet alleen 
van de natuur, maar kan je onderweg ook snoepen, 
sneukelen of smullen van heel wat streeklekkers. 

Je reserveert vooraf een smullertas, die je aan 
het begin van je wandeling ophaalt aan Het 
Chocoladehuisje. Onderweg kom je nog lekkere 
aardbeien, blauwe bessen of ander seizoensfruit tegen, 
vers van bij de boer.

De wandeling brengt je van Het Chocoladehuisje via de 
groene omgeving achter het kasteel Heihuyzen naar 
de rand van Vlimmeren om daarna terug te keren naar 
Malle.

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!

Afstand:  9 km

Vertrek:  Het Chocoladehuisje,  
   Smekenstraat 13, Oostmalle

Prijs:  10 euro per persoon

Mogelijk op woensdag, donderdag 
en vrijdag tussen 13.30 tot 21 uur en 
zaterdag en zondag tussen 12 en 21 uur 
van april tot oktober.

 
Reserveren:  
Je reserveert ten laatste 3 werkdagen 
op voorhand jouw smullertas. Een tas 
kost 10 euro per persoon en zal voor jou 
klaarstaan bij Het Chocoladehuisje aan 
de start van de wandeling.



Onzia ijs

 Hallebaan 155, Westmalle

  03 253 12 62 of 0475 41 25 79

  info@onziaijs.be

 ONZIA ijs

 juli-augustus: van woensdag t.e.m. zondag 
  open van 14 tot 20 uur 
  september: woensdag, zaterdag en zondag 
  open van 14 tot 20 uur

  juli-augustus: maandag en dinsdag 
  september: maandag, dinsdag, donderdag en  
  vrijdag

Het roomijs dat het Chocoladehuisje in zijn winkel verkoopt, wordt op ambachtelijke wijze bereid in eigen 
atelier. Enkel de beste ingrediënten, samen met echte verse hoevemelk, 40% pure room en vanille-
aroma (verkregen door het gebruik van vanillestokjes bourbon die groeien in Madagaskar) maken van dit 
roomijs een kwaliteitsproduct en een streling op de tong !

Vanaf juni 2020 verkoopt het Chocoladehuisje ook een eigen huiskoffie! Een met zorg samengestelde 
melange van arabicabonen afkomstig uit onder andere Brasil, Colombia en Java, met een volle ronde 
afdronk. Kom een ijsje of lekker tasje proeven op het tuinterras !

Het Chocoladehuisje

 Smekenstraat 13, Oostmalle

  03 312 38 42

  info@hetchocoladehuisje.be 

  www.hetchocoladehuisje.be

 Het Chocoladehuisje

 crèmerie: open van maart tot eind september 
  woensdag t.e.m vrijdag van 13.30 tot 21 uur,  
  zaterdag en zondag van 12 tot 21 uur

  crèmerie: maandag en dinsdag 

I J S S A L O N S
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Bij ONZIA ijs kan je terecht voor 
een door zanger-acteur Patrick 
Onzia eigengemaakt ambachtelijk 
ijsje met een keuze uit 18 smaken. 
Patrick ontwikkelde een passie voor het 
maken van ambachtelijk ijs tijdens zijn 
koksopleiding. Het ijssalon is gelegen in 
een rustige groene omgeving. Je kan er op 
het terras genieten van je ijsje, maar ook 
van een koffie en een frisdrankje.

Onzia Events: wij organiseren tijdens 
de zomer tal van activiteiten.  Check 
onze evenementenkalender 
op facebook of ter plaatse. 
Ticketlijn: 0471 95 50 21
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#ikkoopinMalle
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K O F F I E B A R S

De Chocolaterie

 Antwerpsesteenweg 150,   
  Westmalle

  0473 69 92 00

  info@dechocolaterie.be

  www.dechocolaterie.be

 dechocolaterie

 dinsdag tot zaterdag  
   van 10 tot 18 uur,  
  zondag van 13 tot 17 uur

  maandag

Koffiebar DEFO

 Zoerselbaan 1a, Westmalle

  0475 44 77 61

  hallo@defo-koffiebar.be 

  www.defo-koffiebar.be

 defo-koffiebar

 maandag en woensdag van 7.30 tot 18 uur, donderdag  
  en vrijdag van 7.30 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur

In de gloednieuwe koffiebar DEFO in het centrum van 
Westmalle schenkt het vader-dochterduo Dominique 
en Axelle Defossez je een (h)eerlijke direct trade koffie, in een handgemaakte tas of een zelf 
meegebrachte beker voor onderweg. 

Snoepzin? Proef dan de yummie cakejes of taarten. Lactose-intolerant of vegan? Geen probleem!

Als je er toch bent, ontdek achteraan dan ook meteen een heus unicum in de Kempen: een 
verpakkingsvrije winkel met een assortiment van meer dan  40 producten. “Vergeet dan zeker 
niet om zelf potjes mee te nemen!”, herinnert Axelle ons. 
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Geocacheroute:  De ontvoering van prinses Malle  
Met de wandeling ‘De ontvoering van 
prinses Malle’ ga je op pad aan de hand van 
coördinaten en zoek je naar de geocaches 
onderweg. Die caches onthullen het verhaal 
van de prinses en geven je de aanwijzingen 
om de code te vervolledigen waarmee je 
de kist kan openen.. Leuk voor kinderen én 
volwassenen! 

Koning en koningin Kempen wonen in het 
kasteel van Westmalle. Ze hebben samen 
een dochter “Prinses Malle”. Op een mooie, 
warme zomerdag maakt Prinses Malle een 
wandeling rond het mooie kasteel. Terwijl ze 
geniet van het zonnetje ziet ze plots de Draak 
van Boze Keizerland over het mooie domein 
vliegen. Met grote cirkelende toeren komt de 
draak naar haar toegevlogen, grijpt haar vast 
met zijn klauwen en ontvoert haar naar het 
Boze Keizerland.

 
 
Je vindt de brochure van deze wandeling in het toerismekantoor en op  
www.toerisme-malle.be. Neem de brochure, een pen of potlood en eventueel 
een pincet (om de papiertjes uit de caches te krijgen) mee op stap en ga op 
zoek naar de geocaches.

Deze tocht kwam tot stand in samenwerking met Elke Langens.

 
Karakter: Landschapswandeling

Begaanbaarheid: Stevig schoeisel

Afstand: 4,7 km

Vertrek: Sint-Martinuskerk, Kasteellaan 32, Westmalle

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!
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FOLKCONCERT:  MISST 

 

5 stemmen, 16 talen, 
eindeloos luisterplezier
Vier MISSES en 1 MISSTER halen met betoverende 
harmonieën folksongs uit de mist.

Ze reizen langs Europese regio’s op zoek naar het muzikale 
DNA van het oude continent. De groep geeft de oude songs 
een nieuw leven en brengt ze binnen in de 21ste eeuw.

De meerstemmige zang staat centraal en wordt 
ondersteund door gitaren en percussie in het gevarieerd 
programma, MISST.eu, ook de titel van het debuutalbum 
van dit vijftal.
 

#BELEEFMALLEUit-tip!Uit-tip!

  vrijdag 20 augustus 2021

 deuren: 20 uur 
  aanvang: 20.30 uur

   De Notelaar,  
  Lierselei 15, Oostmalle

  inkom: 10 euro VVK,  
  12 euro kassa 
  Tickets:  
  reservaties.malle.be/tickets

   i  info: cultuur@malle.be 
  03 312 33 75
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C A T E R A A R S

Catering VTZ 

 Delften 23, hal 20/21, Westmalle

  03 380 06 30

  contact@cateringvaneyck.be

  cateringvaneyck.be

Smaakbeleving met pit
Catering Van Eyck is een familie vol passie, ervaring en dynamisch 
talent die streeft naar kwaliteit en van jouw bedrijfsfeest of 
evenement een onvergetelijke belevenis wil maken. Met de 
focus op smaakvol, serveert Catering Van Eyck keer op keer een 
verrassend menu.

 Lierselei 175 B, Oostmalle

  03 311 84 10

  info@beversbevers.be

  www.beversbevers.be

Bevers & Bevers staat garant voor een gesmaakte cateringservice 
op tal van festivals, sportevents, bedrijfsevents... Een sterke 
mobiele vloot, een brede logistiek, lekkere producten en een 
gedreven crew zijn onze ingrediënten tot de beste ambiance.

Op zoek naar een festival-formule voor jouw bedrijfsfeest?  
Een spontane setting, happy food & een frisse pint, wedden dat je 
gasten dit lang zullen herinneren!

 Lierselei 40, Oostmalle

  0495 17 31 34

  anita.campforts@gmail.com

 Catering VTZ

  www.vtz.be

Catering op maat, veelzijdig en creatief culinair genot bereikbaar 
voor iedereen in een gezellige omgeving.

Bevers & Bevers 

Catering Van Eyck 
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C A T E R A A R S

 Oude Baan 56, Westmalle

  0476 87 57 96

  tsatraiteur.handelsgids.be

 Dennenlaan 14, Westmalle

  03 312 43 38 of 0495 59 08 63

  p.etienne@telenet.be

TSA Steven Adriaenssen 

Patrik Etienne

De Smaakmakerij  Lammekensstraat 27, Westmalle

  0476 27 82 41

  info@desmaakmakerij.be

  www.desmaakmakerij.com

De Smaakmakerij brengt de bistro aan huis! Geen gewone 
foodtruck waarvan er al 13 zijn in een dozijn maar een heuse 
kookmobiel met een waaier aan overheerlijke concepten.  
De Smaakmakerij maakt het eten ter plekke. Van 'epic' gourmet 
burgers tot verfijnde (winter)barbecues en luxeproeverijen en dit 
voor ieders portemonnee. 

Traiteur Gigi  Dennenlaan 18, Westmalle

  03 311 66 45 of 0479 32 78 48

  info@traiteurgigi.be

  www.traiteurgigi.be
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C A T E R A A R S

I Forni Campini 

Grecqita  Sint Jobbaan 61, Westmalle

  0476 96 70 95

  denovenmeester@grecqita.be

Instagram  grecqita

  www.grecqita.be

Mediterrane specialiteiten uit houtgestookte ovens voor afhaal en 
al uw feesten aan huis

 Smekensstraat 35, Oostmalle

  0495 25 43 61 of 0479 37 96 58

  info@ifornicampini.be

  www.ifornicampini.be

I Forni Campini is gespecialiseerd in superlekkere en gezellige 
pizzafeesten op locatie, voor groepen van 50 tot 400 personen.  
Ze beschikken als enige in België over een rasechte Italiaanse 
'Ferrari' rode mobiele houtgestookte oven met roterende bodem, 
een streling voor ieders oog! I Forni Campini werkt enkel met verse 
deeg en verse toppings! 
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Schattenzoektochten van Vlieg 

Wat heeft Vlieg dit jaar weer 
in de schatkist verstopt? 
Kom speuren, piepeloeren 
en gluren en je komt het 
te weten tijdens een leuke 
speurtocht. In Malle kan je 
maar liefst vier schatten 
vinden! Ga zeker eens 
met je (klein)kinderen 
langs bij de bibliotheken 
in Oost- en Westmalle, 
Domein de Renesse en het 
toerismekantoor. Dat wordt 
weer zoemen van plezier! 

#schattenvanvlieg #uitmetvlieg

  1 juli tot 31 augustus

 Bib Oostmalle, Lierselei 15   
   maandag van 13 tot 20 uur 
   woensdag van 10 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur 
   vrijdag van 10 tot 12 uur en 13 tot 19 uur 
   zaterdag van 9 tot 12 uur

 Bib Westmalle, Sint Jozeflei 26   
   maandag en woensdag van 13 tot 20 uur  
   dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur 
   zaterdag van 9 tot 12 uur

 Toerismekantoor, Antwerpsesteenweg 246, Westmalle 
   maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur 
   zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur 
    (gesloten op feestdagen)

 Kasteel de Renesse, Lierselei 30, Oostmalle   
   maandag, woensdag en zondag van 13 tot 16 uur

  gratis (toerismekantoor/bibs), 2 euro (kasteel de Renesse)

 i  Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246, Westmalle,  
  03 310 05 14, toerisme@malle.be 
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Tornado1967

Een tornado die met een windsnelheid tussen 219 en 
266km/uur in de tornadoslurf over je dorp raast, kan 
je je dat inbeelden? In Oostmalle gebeurde het in het 
jaar 1967, en bracht het een enorme ravage met zich 
mee. Met de dorpswandeling Tornado1967 wandel je 
in het spoor van de vernielende slurf.

De wandeling is opgemaakt als audiogids die je kan 
raadplegen/beluisteren via de gratis app izi.TRAVEL. 
Download de app op je smartphone en zoek de route 
Tornado1967. Je start aan nummer 1 en volgt de 
beschrijving die de app jou geeft. Onderweg zal de 
gps functie jou zelfs luidop vertellen waar je naartoe 
moet. Als je dichtbij een stoppunt komt, zal de app 
automatisch beginnen vertellen. Zo ontdek je op een 
originele manier wat geschiedenis over Malle.

Karakter: Dorpswandeling 
Begaanbaarheid: Rolstoel- en kinderwagenvriendelijk 
Afstand: 4 km 
Vertrek: Tornadotoren, Dorpsplaats, Oostmalle
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Dorpskermis Westmalle
Tegelijk met de braderij vindt ook Dorpskermis plaats tijdens het eerste 
weekend van juli. De kramen en attracties staan opgesteld op de parking 
van het gemeentehuis en op het Bergplein. Ook de kermis verloopt 
volgens de geldende coronamaatregelen. Een handig overzicht van al 
die maatregelen, de openingsuren van de kermis en de laatste nieuwtjes 
hebben we allemaal gebundeld op www.malle.be/kermis. 

  vrijdag 2 juli, zaterdag 3 juli, zondag 4 juli  
  parking gemeentehuis en Bergplein, Westmalle 
  gratis inkom 
   i  chris.bogaerts@malle.be 
  www.malle.be/kermis   

Augustuskermis Oostmalle
Ook de Augustuskermis is deze zomer na een jaartje onderbreking weer op post. De kramen en attracties staan 
opgesteld op de Dorpsplaats en aan De Notelaar en zijn geopend van vrijdag 6 augustus tot en met dinsdag 10 
augustus. Opgelet: de kermis vindt plaats volgens de geldende coronamaatregelen en versoepelingen die vanaf 
30 juli in voege gaan. Een handig overzicht van al die maatregelen, de openingsuren van de kermis en de laatste 
nieuwtjes vind je vanaf 1 augustus terug op www.malle.be/kermis.

  vrijdag 6 augustus t.e.m. dinsdag 10 augustus 
  Dorpsplaats en site De Notelaar, Oostmalle  
  gratis inkom 
  i  chris.bogaerts@malle.be 
  www.malle.be/kermis   
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COLOFON Redactie 

Dienst toerisme en lokale economie Malle 
Antwerpsesteenweg 246, Malle 
03 310 05 14 
toerisme@malle.be 

Foto's horecazaken

JM Fotografie

Vormgeving

Two Studios

Druk

Drukkerij Bulckens - zwart op wit

Verantwoordelijke uitgever

Harry Hendrickx 
College van burgemeester en schepenen  
Antwerpsesteenweg 246, Malle

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van de horecazaken 
in Malle. Waarvoor onze welgemeende dank!

Zijn de gegevens van jouw zaak niet volledig of correct, bezorg ons de 
juiste/volledige gegevens via economie@malle.be. Zo kunnen we de 
gegevens van jouw horecazaak op www.toerisme-malle.be up-to-
date houden en kunnen we zeker met jou contact opnemen voor een 
eventuele volgende editie van de horecabrochure. 
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