
Heerlijk smaakvol!

Volg ons op facebook!

info@visitharderwijk.nl

visitharderwijk.nl

In Harderwijk w� en ze hoe je vis
op zijn lekkerst servee� .

heerlijkharderwijk.nlheerlijkharderwijk.nl

Kortom, 
Heerlijk Harderwijk 
streelt je tong.

28 januari - Science Café, Food
29 mei - Culihoppen
9 juli - Big Booming BBQ
17 en 18 september - Blije Bietjes FoodFestival
9 oktober - Culihoppen 

Elke zaterdag - Weekmarkt

Kijk op visitharderwijk.nl/evenementen 
voor een overzicht van alle evenementen in 
Harderwijk, de exacte locaties en de tijdstippen.
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Loopt bij jou het water in de mond, alleen al 
als je over eten praat? Klopt je hart sneller van 
een smaakvol opgemaakt bord? Of sta je graag 
zelf in de keuken om je tafelgasten van een fijn 
hapje te voorzien? Zet Harderwijk dan op je 
bucketlist!

Harderwijk ademt namelijk Food. Eten. Drinken. 
Lekkers. Culinaire hoogstandjes. Ja, natuurlijk 
ook events op gebied van eten. Bijvoorbeeld op 
het het meest gezellige plein van de Veluwe, de 
Markt, vol met leuke terrassen.
 

Restaurants
Op en rond het culinaire plein de Vischmarkt vind 
je een verscheidenheid aan restaurants. Op dit 
sfeervolle plein met haar historische panden, 
bomengalerij en romantische straatverlichting 
laat je je smaakpapillen even meedenken. 

Heb je zin om je de hele avond te laten verwennen 
in een fijn restaurant? Italiaanse keuken? Of 
juist Frans? Wellicht zelfs een met Michelin-
sterren bekroond etablissement? Of doe je 
een snelle hap, omdat je meer van Harderwijk 
wilt proeven? Doe je een hapje en een drankje 
op de boulevard?

Wanneer je verder verdwaalt in de idyllische 
straatjes van Harderwijk kom je nog meer 
knusse restaurantjes en eetzaken tegen. Elk 
met hun eigen concept en gastvrijheid. Eet je 
bij de één sushi met stokjes, bij de ander kies 
je voor de Hollandse pot of ga je juist voor vis 
omdat je weet dat Harderwijk een oude 
Vissersstad is.  
Kun je niet kiezen? Doe dan een culinaire 
stadswandeling, zodat je bij verschillende 
restaurants geniet van overheerlijke gerechten. 

Typisch Harderwijks lekkers
Harderwijk heeft typisch Harderwijkse 
lekkernijen. Op je bord in het restaurant van 
jouw keuze, maar je hebt vast ook gezien dat 
Harderwijk genoeg culinaire winkels heeft. Van 
een ouderwets melkwinkeltje waar je je even 
terug in de tijd waant tot een hippe kookwinkel 

met ingrediënten en gerechten voor de fijn-
proevers. De Stadsoogst voorziet je van vers-
van-het-land producten en voor het bijpassende 
wijntje kies je uit verschillende wijnwinkels, 
terwijl je bij de Ouderwetse Bakkerij binnen-
loopt voor de fameuze Zeebeer. Daar vraag 
je meteen even na welke viswinkel je moet 
binnenstappen voor de echte Harderwieker 
paling en inmiddels heb je van een enthousiaste 
Harderwijker al vernomen dat je ook de komende 
events op gebied van Foods & Drinks niet mag 
missen. 

Culinaire evenementen
Neem bijvoorbeeld Culihoppen, waar je 
bij 7 restaurants geniet van hun fijnproeverij 
of het culturele evenement Lalaland waar 
verschillende foodtrucks je voorzien van een 
lekker hapje. Het nieuwe event Big Booming BBQ 
belooft eveneens een spectaculair foodevent 
te worden dat je niet mag missen. In het najaar 
smul je van allerlei lekkers op het Blije Bietjes 
Festival of doe je nog een keer mee met 
Culihoppen.
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