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Verken de Bommelerwaard op je eigen fiets of 
huur een fiets. De route start in Zaltbommel. 
Geniet in de binnenstad van een kopje koffie 
of iets anders lekkers voordat je je fiets  
ophaalt of na laat kijken bij Fietsenmakerij 
Jasper. Dan gaat je route richting het zuiden. 
Fiets door sfeervolle en landelijk gelegen 
dorpen richting de Maas, stop onderweg 
voor culinaire hapjes en drankjes en neem 
wat lekkers mee voor thuis! 

Fietsenmakerij Jasper
Eerst even een E-bike huren

't Stadscafe Zaltbommel 
Het bruisend hart van Zaltbommel

Jac van den Oord Potatoes
Wat eten we vandaag?

Jack de Wit 
Even opladen op het bakkersterras

Nico’s eten en Drinken
De nieuwe hotspot van Hedel

Linde Leven 
Laat je verleiden...

TastTOER
Fietsen en lekker genieten
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Legenda Fietsroute

Plattegrond
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TastTOER
Eerst even een E-bike huren

Even opladen op  
het bakkersterras

De nieuwe 
hotspot 
van Hedel Laat je verleiden…

Wat eten we 
vandaag?

Nog geen E-bike? Wil je dit ervaren en tegelijk genieten van de 
lekkerste gerechten in de regio? Reserveer dan bij ons een (huur) 

E-bike. Ook voor reparatie en verkoop van nieuwe fietsen ben je bij 
Jasper en Jeroen van Fietsenmakerij Jasper op het juiste adres. 

www.fietsenmakerij-jasper.nl 
 

   Waterstraat 11, Zaltbommel 

Is je accu leeg? Dan kun je even opladen bij de 
ambachtelijke brood- en banketbakkerij Jack de 

Wit. Op het terras op het gezellige plein van 
Ammerzoden kun je genieten van koffie, thee, 

frisdrank met het lekkerste gebak en belegde 
broodjes. Ook zijn er zes oplaadpunten  

voor elektrische fietsen.  
www.bakkerijjackdewit.nl 

 
   De Haar 8, Ammerzoden

Kom je gezellig eten en drinken 
in de nieuwe hotspot van Hedel? 

Nico’s Eten en Drinken heeft alles 
onder één dak: heerlijke lunchgerechten, 

verse friet uit Hedel, de beste pizza’s, snacks, sushi, softijs en 
veel meer. En wist je dat de koffie die Nico schenkt in Hedel is 
gebrand? Da’s nog eens lokaal genieten! www.nicoshedel.nl
 

   Koningin Wilhelminastraat 2, Hedel

De allerlekkerste verleiding vind je bij 
Linde Leven in de winkel! Namelijk 

de Visser chocolade bonbons. 
Ware kunstwerkjes met intense 
smaken. Laat je verrassen… 
Proef en beleef… in Hedel!  
www.lindeleven.nl
 

   Raadhuis 11, Hedel

Deze vraag klinkt ons allemaal wel  
bekend in de oren! Hoe gemakkelijk is 
het dan om instant inspiratie op te doen op  
www.lovingpotatoes.com en een heerlijk 
aardappelgerecht op tafel te kunnen zetten.  
De boodschappen? Check de aardappelautomaat  
van Jac van den Oord op de Uilecotenweg in  
Ammerzoden. Eet smakelijk! www.jacvandenoord.nl 
 

   Uilecotenweg 53, Ammerzoden
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Verken de Bommelerwaard per 
fiets en stop onderweg voor al 

het lekkers op de route.

BOEREN KWARK

Boer Willem

Boer Willem is al een enorme fan, niet alleen van de volle variant 
maar ook van de magere kwark. Voor de liefhebbers van echt.

Kijk voor meer informatie op www.deneelder.nl
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Trek 
gekregen 

onderweg?
Bij ’t Stadscafé in Zaltbommel bestel je een smakelijk 

‘12-uurtje’, een lekker koel drankje of een ijsje. Vanaf het 
zonnige terras heb je een mooi uitzicht op de historische 

vestingstad waar altijd wel wat te beleven is.  
www.stadscafezaltbommel.nl 

Markt 6, Zaltbommel       

Eropuit   


