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Struin over
de Boerenmarkten

Ervaar het
uitgaansleven

Van oudsher brengen boerenfamilies hun verse producten naar
Woerden. Deze traditie is nog steeds te beleven in de historische
kern van Woerden. Dankzij de innige band met het platteland vind
je op de gezellige boerenmarkten een veelzijdigheid aan verse
streekproducten. Het hele jaar door vind je elke zaterdag op het
Kerkplein de énige echte Boerenstreekmarkt in Woerden met
verse streekproducten uit het Groene Hart van Holland.

Beleef tijdens Akoestival & Kunstpark een diversiteit aan muziek,
kunst, cultuur en literatuur uit het Groene Hart. Geniet gratis mee
in het Westdampark in Woerden (2 september 2018). De dorpse
gezelligheid en sfeervolle uitstraling maken Woerden een geliefde
plek voor bewoners en bezoekers. Met drukbezochte cafés als;
Café de Pompier en Café de Marketier, bruisende evenementen,
een bowlingbaan en theater ‘Het Klooster’ heeft Woerden een
aantrekkelijk aanbod om uit te gaan.

Tip: Bezoek de Boerenkaasmarkt op zaterdagochtend
(april t/m augustus). Beleef de kaasshows,
bewonder het handjeklap en proef de
frisheid van het land in de kazen.

Bruis tijdens evenementen

Tip: Het hele jaar door zijn er vele
activiteiten en evenementen om te
beleven! Kijk voor alle activiteiten op:
beleefwoerden.com/uitagenda

Woerden bruist! Bijna ieder weekend is er wel wat te beleven. Een
streekmarkt, kaasmarkt, een expositie of een evenement. Bezoek
het Bravour Shantyfestival en bewonder alle shantykoren in de stad
(2e zaterdag van juni). Éen keer in de twee jaar valt dit tegelijk met
de Havendagen. Dit is een prachtig nautisch spektakel en dat wil
je niet missen! Kijk je ogen uit tijdens het Straattheaterfestival of
beleef het ultieme festivalgevoel bij 90’s on the Beach of Summerlake Outdoor. Bezoek een van de belangrijkste evenementen voor
klassieke tweewielers in Nederland: Nationaal Veteraan Treffen
(22 september 2018).

Drinkerij ’t Bierhuys
Ben jij een echte bierliefhebber? Kom dan eens langs bij Drinkerij
’t Bierhuys, een café waar iedereen zich thuis voelt. Met 200
soorten bier en op geplande dagen bierproeverijen en livemuziek is
het altijd gezellig.

Meer informatie
over Woerden?

Kijk dan op www.beleefwoerden.com.
Of ga naar het VVV Woerden in het
Kaaspakhuis aan de Emmakade 6a.

Beleef

HOOFDSTAD VAN HET GROENE HART

Ontdek

DE SMAAK VAN
WOERDEN
Van oorsprong staat Woerden bekend om bijzondere
streekproducten. Hier grazen de koeien en worden kazen
gemaakt door de boer. Het landleven is terug te zien
op de borden van de vele restaurants.

Rondje
smakelijk Kerkplein

Restaurant
JanZen

Op het Kerkplein is voor iedereen wat te vinden. Ontmoet elkaar
in een ongedwongen sfeer bij Grand Café Plein 7. Geniet van een
flamkuchen met bijpassende wijn bij het altijd vooruitstrevende
en hippe Breuren. Beleef iets unieks met producten uit de steek
bij het gastvrije Van Rossum in het monumentale en voormalige
wapenarsenaal of eet in de monumentale Kazerne waar Bij Petrus
is gevestigd.

Restaurant JanZen is een
bijzonder huiselijk restaurant in
een art deco pand. Voor lunch,
diner, meetings en private
dining. Voor groepen tot 70
personen. Bekroond met een
BIB-gourmand!

Tip: Weten waar je jouw smaak
nog meer kunt testen?
Kijk dan op beleefwoerden.com

Genieten
in het groen
Genieten van gastronomie
en de kunst van het koken in
een ongedwongen sfeer bij de
Bistronoom Woerden. Laat je
verrassen door vernieuwende
gerechten met pure producten
uit de regio en eigen moestuin.

Tip: Specifieke wensen? De vele
sfeervolle, lokale en eigenzinnige
restaurants denken graag met je mee.
Ook zeer geschikt voor groepen!

Eten en
drinken voor een
vaste prijs
Heinde en Ver staat voor
grenzeloos genieten. Van
maandag tot en met donderdag
voor maar €32,50 en in het
weekend voor €37,50. Alles in
een sfeervolle, ongedwongen
en hartelijke omgeving. Een
echt gezellig avondje uit!

Midas
Broodjes, burgers
& catering
De lekkerste broodjes en
gerechten van Woerden vind je
bij Midas. Heerlijk vertoeven
op het terras of binnen
genieten van ontbijt, lunch
of een heerlijk diner.

Cultuur
in het groen
Bij Buitenplaats De Blauwe
Meije kom je tot rust in een
idyllische omgeving met
terras aan het water, galerie
en beeldentuin. Geniet hier
van homemade taarten,
een high tea, proeverijen,
kookworkshops en meer!

De
Kloosterhoeve
Maak een tussenstop bij de
Kloosterhoeve in Harmelen
Eigentijdse gerechten bereidt
met kwalitatieve producten,
goede wijnen, maar ook koffie
drinken met verse appeltaart
uit het Groene Hart of
borrelplankje met speciaal bier
uit de regio.

