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Slenter door de oude vestingstad. Geniet van 
culinaire hoogtepunten en bezoek historische 
gebouwen. Loop over de stadswallen en waan 
je in vroegere tijden. Wandel door de Klooster- 
tuin, Torentuin en langs de oude watertoren. 
Van al die beweging krijg je lekkere trek en laat 
Zaltbommel nou een fantastisch aanbod met 
culinaire adressen hebben! Geniet er van.

The Foodcase
In case of food...

Zaltbommelse Stadsbrouwerij
Pak een terrasje met uitzicht

IJskootje 
Heerlijk vers IJskootje

De Heeren van Bommel
Bommelse gezelligheid

’t Stadscafe Zaltbommel 
Het bruisend hart van Zaltbommel

Bakker Bart 
Lekker ontspannen bij Bakker Bart

In de Roos 
Een unieke tussenstop

Oude Watertoren

 De Torentuin Zaltbommel

Sint-Maartenskerk

Stadskasteel Zaltbommel

Kruidentuin De Kloosterhof en 
Heemtuin De Mispelhof

 Jip & Janneke op de Waalkade 

TastTOER
Struinen door historisch Zaltbommel
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IN CASE OF FOOD ... 
stop bij The FoodCase Zaltbommel! 

Lekker ontspannen 
bij Bakker Bart

Heerlijk vers 
IJskootje Bommelse gezelligheid

Een unieke tussenstop

Pak een terrasje 
met uitzicht

Maak zeker een pitstop bij traiteur en bistro The Foodcase. Vul je picknickmand met de 
lekkerste vers gemaakte hapjes en wijnen, strijk neer op het terras of loop binnen in de 
knusse bistro voor heerlijke gerechten, diverse oesters, cocktails, bubbels en fingerfood 
of borrelplanken. www.thefoodcase.nl
 

   Waterstraat 9, Zaltbommel 
Geniet bij Bakker Bart tijdens het shoppen of een tochtje 
op de fiets van allerlei lekkers. Zin in een bakje koffie met 
gebak of een belegd broodje met een heerlijk koud sapje?  
Dan ben je bij Bakker Bart aan het juiste adres.  
www.bakkerbart.nl/winkels/zaltbommel-gamerschestraat 
 

   Gamerschestraat 9a, Zaltbommel

Sinds 2009 draait IJskootje dagelijks 
vers ijs van natuurlijke ingrediënten. 
Zo komt de melk van koeien uit de 
Bommelerwaard. Hoe lekker is dat? 
Vergeet tijdens je TastTOER dus vooral 
niet te stoppen bij IJskootje en te 
genieten van een heerlijk vers ijsje! 
 

   Gamerschestraat 46, Zaltbommel

Heeren van Bommel is dé plek in het centrum van 
Zaltbommel waar de gezellige sfeer van een Franse 
brasserie en gastvrijheid samenkomen. Kom genieten 
van een heerlijke kop koffie, verrassende lunch, borrel 
met bites of uitgebreid diner. Geopend van 
woensdag t/m zondag vanaf 9:30 uur.  
www.heerenvanbommel.nl 
 

   Waterstraat 21, Zaltbommel 

In het monumentale oude stadhuis, is In de Roos gevestigd. Een 
uniek pand met unieke medewerkers. Een prachtig terras voor de 
deur en bij minder mooi weer lekker naar binnen. Daar geniet je van 
het mooie interieur, een prima sfeer en heerlijke lunchgerechten. Weer of 
geen weer, de medewerkers zorgen voor een zonnige bediening.
 
Kijk ook gerust rond in de Kadosjop. Hier vind je door de medewerkers handgemaakte 
producten en Bommelse eyecatchers. Bijzondere en mooie kado’s voor elk budget! Geopend 
van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. www. lunchcafe-inderoos.nl
 

   Markt 10, Zaltbommel

De meest gezelligste huiskamer van de Bommelerwaard! 
Gevestigd in het oude Orion gebouw, het voormalige stads- 
klooster. Het proeflokaal is de ideale ruimte om gezellig te 
vertoeven met vrienden, familie of collega’s. Een bijzondere 
omgeving waar nog lang over nagepraat zal worden.
www.zaltbommelse-stadsbrouwerij.nl 
 

   Nieuwstraat 6, Zaltbommel
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TastTOERDe binnenstad van Zaltbommel 
zit vol culinaire parels. 

Ken jij ze al?

Het bruisend 
hart van Zaltbommel 

Even uitrusten van je toer in het historisch centrum van 
Zaltbommel? Bij ’t Stadscafé kun je gezellig zitten en 

lekker eten en drinken. Geniet van de oude gevels om 
je heen of probeer eens een gootspook te spotten! 

www.stadscafezaltbommel.nl 
 

Markt 6, Zaltbommel       
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