
 

 

 

NIEUWE ERKENNINGEN: STREEKPRODUCTEN 

  

 
REGIO BRUGSE OMMELAND 
 

Brugse wafeltjes 
 
Producent: Otto Waffle Atelier  
 

In hartje Brugge serveren Otto en Katrien verse premium haverwafels. Hun Brugse wafels hebben een 

design hun naam waardig: de wafels springen in het oog door hun prachtige kantvorm. Bovendien zijn 

ze bijzonder smaakvol. Zet je tanden in deze kraakverse ambachtelijke wafel op basis van havermout, 

havermelk en kokosbloesemsuiker. Kies aardbeien recht van bij de boer of bloemetjes van De Kruiderie 

als fantastische topping. Bijna te mooi om op te eten! Tip: de voorverpakte Brugse wafeltjes zijn een 

ideaal souvenir aan je dagje Brugge. 

 
  
Brugse wafeltjes   

Een prachtig en lekker souvenir aan je dagje 

Brugge is het Brugs wafeltje. Dit krokant vegan 

haverwafeltje springt in het oog door zijn 

prachtige kantvorm. Ideaal om cadeau te geven. 

Of om zelf van te genieten bij een tasje koffie. 

 

 

 

Contact:  
Katelijnestraat 1 
8000 Brugge 
Telefoon: 0476 94 64 02 
E-mail: info@ottowaffleatelier.be 
Website: www.ottowaffleatelier.be 

Paljas Blond, Paljas Bruin, Paljas Saison 

PERSBERICHT 
19 juli 2022 

 
 
 

Bijlage: Nieuwe 100% West-Vlaams streekproducten, 

streekhoekjes en hoeve- en streekproducenten 

mailto:info@ottowaffleatelier.be?subject=Informatie-aanvraag%20via%20website%20100%25%20West-Vlaams
http://www.ottowaffleatelier.be/


 

Dienst Communicatie 

 
Producent: Brouwerij De Leite 

 
De familie bieren van De Leite kenmerkt zich door speelse namen zoals Femme Fatale en Enfant 
Terriple. Bovendien onderscheiden de bieren zich door hun kunstige etiketten, allen van de hand van 
kunstenaars uit de familie Vermeersch. Luc Vermeersch richtte Brouwerij De Leite op in 2008. In 2021 
versterkt de ‘De Leite familie’ met de bieren van Paljas.  
 

Paljas Blond 

Paljas blond is een traditioneel ongefilterd bier van hoge gisting met hergisting op fles. Het 
bier is gemaakt met natuurlijke ingrediënten en de 4 verschillende hoppen zorgen voor een 
karaktervolle smaak en een uitgesproken fris aroma.  
Paljas Bruin  

Traditioneel Belgisch bruin bier van hoge gisting met hergisting op fles. Een droger vlot 
drinkend speciaal bier gemaakt met donkere mouten en 4 hoppen die zorgen voor een rijke 
smaak. Bevat gerstemout.  
Paljas Saison 

Paljas Saison is een zomers degustatiebier van hoge gisting en hergisting op de fles. De 
typische Saison gist zet alle suikers om waardoor dit een zeer vlot drinkbaar bier is. Het 
gebruik van tarwe en speciaal geselecteerde hoppen zorgt voor extra frisheid. Een heerlijk 
lichtblond bier. 

 
 

 

 
Contact:  
De Leiteweg 32 
8020 Oostkamp 
Telefoon: 050 33 35 54 - 0478 74 54 64 
E-mail: sales@deleite.be  
Website: www.deleite.be  

 
  

mailto:sales@deleite.be
http://www.deleite.be/


 

Dienst Communicatie 

Préaris Export 
 
Producent: Vliegende Paard Brouwers 

 
De hoofdprijs wegkapen van de eerste bierwedstrijd waaraan je meedoet... de Vliegende Paard 
Brouwers nam meteen een vliegende start door in 2011 als beste hobbybier en -brouwer uitgeroepen te 
worden op de Brouwland Biercompetitie. Intussen is Andy zelfstandig brouwer en creëerde hij meer dan 
zestig creatieve biertjes. Koffiebier, rodebietenbier, jasmijntheebier, kombuchabier, appelciderbier... 
niets is te gek. De bekendste bieren van de Vliegende Paard Brouwers zijn de Préaris, de Marius en de 
White Dragon.  

 
Préaris Export 

Lager gebrouwen met de exclusieve 

Belgische hop Groene Bel. Alc. 

4,4%. Gelimiteerd beschikbaar. 

 

Contact:  
Beverhoutsveldstraat 33 
8730 Oedelem 
Telefoon: 0486 63 36 18 
E-mail: andy@prearis.be  
Website: https://prearis.be 
 

 

REGIO LEIESTREEK 

 
Steenbrugge Wit en Rodenbach Red Tripel 
 
Producent: Brouwerij Rodenbach 
 

Brouwerij Rodenbach, waar de Rodenbachbieren rijpen in eiken foeders. In het West-Vlaamse Roeselare 
stichtte de familie Rodenbach in 1836 de brouwerij. Ze staat vooral bekend voor haar Vlaams roodbruin 
bier. Het recept ervan dateert al uit de middeleeuwen en het bier wordt enkel in Zuid-West-Vlaanderen 
gebrouwen. Een heerlijk verfrissend biertje.   
 

  

mailto:andy@prearis.be
https://prearis.be/


 

Steenbrugge Wit  

Het abdijbier Steenbrugge Wit is een 
tarwebier met een verfrissende smaak en 
een fruitig, lichtgerookt gistingsaroma. Het 
geheim van dit bier is het eigen 
kruidenmengsel ‘gruut’. Elke stad had 
vroeger een bier met een eigen karakter. In 
Brugge werd dat bepaald door een 
kruidenmengsel dat de brouwers verplicht 
dienden aan te kopen bij het kruidenhuis 
van de stad, ‘Gruuthuse’ genaamd. 
Steenbrugge Wit zet deze middeleeuwse 
traditie verder.   
 

 

 
 

Rodenbach Red Tripel  

Rodenbach Red Tripel is het 200-jarig 
jubileumbier van de Brouwerij in 
Roeselare. Het bier is geïnspireerd op de 
eeuwenoude blending van een jong bier 
(tripel) met een 2-jarig houtgerijpt 
foederbier. De zachtzure frisheid eigen aan 
Rodenbach, zorgt voor een verfrissende 
complexe en goed doordrinkbare tripel die 
alle registers opentrekt. Zowel het 
moutige, het fruitige als het houtgerijpte 
karakter van het bier komen ten volle tot 
leven in je glas. Een verwennerij voor al je 
zintuigen. 
 

 
 

 
Contact:  
Spanjestraat 133 
8800 Roeselare 
Telefoon: 051 27 27 00 
E-mail: info@rodenbach.be 
Website: www.rodenbach.be 
  

http://www.rodenbach.be/


 

Dienst Communicatie 

 

NIEUWE ERKENNINGEN: HOEVEPRODUCENTEN 
 

 

REGIO WESTHOEK 

 

Oosthof De Schelver (Loker) 
 

Op het bedrijf van Elie worden verse 
seizoengroenten en aardappelen geteeld. Je 
vindt het wisselende aanbod wekelijks in de 
pakketten van Liaison Heuvelland en Koket. Of 
je komt gewoon eens langs in de hoevewinkel. 
 
 

 
 

Contact: 
Oosthof De Schelver 
Brulozestraat 7 
8958 Loker 
Telefoon: 0495 86 43 83 
Volg Oosthof De Schelver op Facebook  
 

 
Terrest Brewery (Houthulst) 

 

Zo vader, zo dochter. Dat is het motto van 
Johan en Valerie. Samen combineren ze 
landbouw en brouwen op de hoevebrouwerij. 
De gerst en de hop worden geteeld op de rug 
van de Terrest-heuvel en worden verwerkt tot 
een fris en kruidig hoevebier. 

 
 
 

Contact: 
Vlastraat 1 
8650 Houthulst 
Telefoon: 0476 07 11 41  
E-mail: cheers@terrestbrewery.be  
Website: www.terrestbrewery.be 
Volg Terrest Brewery op Facebook 
  
 

  

facebook:%20https://www.facebook.com/oosthofdeschelver
mailto:cheers@terrestbrewery.be
http://www.terrestbrewery.be/
https://www.facebook.com/Terrestbrewery


 

Dienst Communicatie 

De Keibol (Poperinge) 

 

Op zuivelboerderij De Keibol gaan Bert, 
Mathilde, Johan en Ann met uiterste zorg om 
met hun melkvee. Sinds 2021 wordt een deel 
van de melk verwerkt tot ambachtelijke en 
dagverse zuivelproducten die je in de 
hoevewinkel kan ontdekken. Tijdens de 
zomermaanden geniet je bovendien van een 
heerlijk verfrissend ijsje op het hoeveterras.  
 

 
 
 

Contact: 
Jagerstraat 12 
8970 Poperinge 
Telefoon: 0472 32 04 15  
E-mail: dekeibol@hotmail.com  
Website: www.dekeibol.be  
Volg De Keibol op Facebook 
 
 
 

REGIO BRUGSE OMMELAND 

 

Hoeve 57 (Zwevezele) 

 

Hoeve 57 is een artisanale hoevewinkel gelegen 
op een prachtige locatie in Zwevezele. Je kan er 
terecht voor zelfgemaakt hoeveijs of lekkere 
zuiveldesserts. Daarnaast vind je er ook tal van 
andere lokale producten zoals de yoghurt en 
boter van ‘t Gaverhof in Wevelgem (100% 
West-Vlaams). 
Alvast een ommetje waard. Op hun prachtige 
terras kan je zalig verpozen met een ijsje of 
streekbiertje.  
 

 
 
 

Contact: 
Ruddervoordestraat 57 
8750 Zwevezele 
Telefoon: 0494 36 63 43 
E-mail: hoeve57@icloud.com  
Website: www.hoeve57.be 
Volg Hoeve 57 op Facebook 
 
  

mailto:dekeibol@hotmail.com
http://www.dekeibol.be/
https://www.facebook.com/De-Keibol-103171001844324
mailto:hoeve57@icloud.com
https://www.facebook.com/hoeve57/


 

Dienst Communicatie 

 

CATEGORIEËN STREEKPRODUCTEN 
 

 Koeken Streekbiertjes 

Brugse Ommeland Brugse wafeltjes Paljas Blond, Paljas Bruin, Paljas Saison, 
Préaris Export 

Leiestreek  Steenbrugge Wit / Rodenbach Red 
Tripel 

 

 

CATEGORIEËN HOEVEPRODUCENTEN & STREEKHOEKJES 
 

 Groenten en fruit Zuivel Hoevebier 

Westhoek Oosthof De Schelver 
 

De Keibol Terrest Brewery 

Brugse Ommeland  Hoeve 57  

 

 

[ www.100procentwestvlaams.be ] 

 

 

                  

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 

 

http://www.100procentwestvlaams.be/

