ADRESSEN SMAKEN VAN DE HEUVELRUG
Je kunt in de buurt heel veel ingrediënten van de Utrechtse Heuvelrug vinden, zoals groenten, kruiden en
fruit uit een biologische moestuin, melk, kaas en eieren van de boer, meel van de molen, honing, jam en
fruitsappen uit een landgoedwinkel of appels, kersen en pruimen uit een fruitgaard.
Hieronder vind je leuke adressen op de Utrechtse Heuvelrug voor ingrediënten van de Heuvelrug.
Historische Moestuin Bartimèus
Driebergsestraatweg 44 Doorn. Een prachtige historische moestuin waar je zelf groenten kunt oogsten, bloemen kunt
plukken en verse kruiden kunt kopen. Je kunt ook advies krijgen over eetbare bloemen. Zie voor openingstijden: www.
bartimeus.nl (zoek op google: historische moestuin).
Biologische Kwekerij van Houtum
Vossensteinsesteeg 1 Doorn (naast het Von Gimborn Arboretum). Een schitterende kwekerij met biologische kruidenplanten en eetbare bloemen. www.kweekerijvanhoutum.nl
Zorgboerderij Langbroek
Cotherweg 49 Langbroek. Deze zorgboerderij verkoopt zelfgemaakte walnoot-, peper-,knoflook- en basilicumolie en
zelfgemaakte aardbeien- en pruimenjam. Als je een buiten op een vuurtje wilt koken of roosteren kan je hier ook
haardhout kopen afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. www.bartimeuszorgboerderij.nl
Zorgboerderij De Hondspol
Gooijerdijk 20 Driebergen. Biologisch, dynamisch bedrijf met melkkoeien en landbouwgrond. De boerderijwinkel verkoopt melk, kaas, kwark, yoghurt, groenten en fruit. www.lievegoed.nl
Biologische boerderijwinkel Nieuw Rijsenburg
Langbroekerdijk 2 Driebergen-Rijsenburg. Boerderijwinkel met biologische producten van eigen land, zoals groenten,
vlees, eieren, kaas. Voor meer informatie: www.lievegoed.nl
Landgoedwinkel Kraaybeekerhof in Driebergen
Diederichslaan 25 a Driebergen. Landgoedwinkel met groenten, kruiden- en groentenplanten, pootaardappelen, biologisch brood, kruiden, kruidenmengsels, thee, fruitsappen, jam, honing, appelstroop en eieren. www.kraaybeekerhof.
nl
Landgoedwinkel en kaasboerderij De Weistaar in Maarsbergen
Rottegatsesteeg 6 Maarsbergen. De landgoedwinkel verkoopt diverse soorten boerenkaas, ambachtelijke boeren zuivelproducten en Hollandse ontbijtproducten. www.weistaar.nl
Landgoedwinkel en Schenkerij De Kersenhut in Cothen
Groenewoudseweg 18 Cothen. Midden in de fruitgaard van hoogstam kersenbomen ligt de gezellige landgoedwinkel
en theeschenkerij De kersenhut.De winkel verkoopt streekproducten zoals: groenten, fruit, vruchtensappen, siropen,
boerenkaas- en zuivel, brood- en meelproducten, worst, paté, soepen en honing. www.dekersenhut.nl
Molen Oog in ’t zeil in Cothen
Molenplein 1 Cothen. De korenmolen uit 1869 is op vrijdag en zaterdag open en verkoopt ambachtelijk gemalen meel,
volkorenmeel, bloem, pannenkoekenmix, kruidkoekmix en diverse soorten cake- en taartmixen. www.cothen.eu
Molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede
Dijkstraat 29 Wijk bij Duurstede. Molen Rijn en Lek is de enige molen in Nederland die op een stadspoort gebouwd is.
De winkel naast de molen verkoopt ambachtelijk gemalen meel, volkorenmeel, speltmeel, bloem, pannenkoekenmix,
cake mix en kruidkoekmix. www.molenrijnenlek.nl
De Nieuwe molen in Veenendaal
Mulderslaan 3, Veenendaal. Deze molen verkoopt ambachtelijk gemalen meel en meelproducten.
Open op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

