
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wijnbouw bestaat al erg lang in Haspengouw en Mergelland – in de valleien van Maas, Geul 
en Jeker. Maar het is een verhaal van ‘va et vient’, van ‘komen en gaan’.  De streek is nu erg 
vruchtbaar, met zeer minerale onderlagen van kiezel, mergel, en dat was ze duizenden jaren 
geleden ook al. Een goede TERROIR dus. Maar veel hangt ook af van gemiddelde 
temperaturen. Op dit moment is er een periode van opwarming, dus nu zitten we zuidelijk 
genoeg om van wijnbouw een levensvatbare economische activiteit te maken – en daarvan 
getuigen de vele wijnprojecten die nu het licht zien.  
  
Dus jij -als echte wijnliefhebber, foodie, ontdekkingsreiziger, blogger of influencer-, het is 
hoog tijd om met ons mee op Wijnsafari te gaan, in Haspengouw! 
Vertrek vanop start- en eindpunt Café Cartouche en neem met 4 vrienden/familieleden of 
collega's plaats in je groen wagentje en laat je leiden naar verrassende lokale wijnmakers. 
Per Wijnsafari bezoeken we enkele lokale wijnmakers die je in geuren, kleuren én smaken 
vertellen over hun eigen product, natuurlijk met bijbehorende degustatie, vaak zelfs midden 
ín de wijngaard! 
 
Beleef een unieke ervaring met onze groene wagentjes doorheen het Haspengouwse 

(wijn)landschap. Geniet van de rustige wegen, de natuur én de verrassende lokale wijnen die 

gedegusteerd worden ín de wijngaarden! We beschikken over een vloot groene wagentjes, 

E-steps en E-bikes, waardoor we een capaciteit hebben van rond de 60 deelnemers. 

Wegens de beschikbaarheid is het voor grote groepen wel aangewezen snel te reserveren. 

Per groen wagentje inclusief de gids, wijnen, degustaties, water en glazen is de kostprijs € 

240,00 excl. BTW, wat neerkomt op € 60,00 per persoon voor een hele namiddag plezier! Ter 

vergelijking: om een Vespa te huren betaal je tegenwoordig al € 65,00 (zónder drank of 

gids!). Ook als we aanvullen met E-steps of elektrische fietsen blijft de prijs € 60,00 excl. 

BTW per persoon. 

Ligging/bereikbaarheid: 
 
Het vertrekpunt van Terroir-Wijnsafari is gelegen op Helstraat 22 in Diepenbeek. Dezelfde 
plaats als zomerbar Café Cartouche, fietsknooppunt 126 en buurthuis Terlogt: 

• Op 1km van de afrit E313 Diepenbeek 
• Op 3,5km van het treinstation van Diepenbeek (vraag naar onze shuttledienst!) 
• Op 10km van Hasselt 
• Op 10km van Bilzen 
• Op 12km van Genk 
• Op 13,5km van Borgloon 
• Op 15km van Tongeren 
• Op 22,km van Maastricht 
• Op 23,3km van Sint-Truiden 
• Op fietsknooppunt 126 

 

 

https://www.cafecartouche.be/


 
 

 
 

Sluit je teambuilding af met topcatering van KLAAS.  

KLAAS is een bekende Limburgse cateraar met al vele jaren ervaring (en eten) achter de 

kiezen. Bekende concepten zijn ‘t Driessent, Vijverkaffee, Park Ven en Café Cartouche. Hij 

staat bekend voor zijn pure en streekgebonden keuken met originele gerechten.  

Een namiddag op Wijnsafari en een avond bij KLAAS aan tafel staan garant voor een 

succesformule die iedereen weet te appreciëren.  

Hieronder kan je de mogelijkheden vinden voor het afsluitende diner. De menu’s zijn vanaf 

15 personen en er is één menu mogelijk per groep.  

Diners zullen in mei en september doorgaan in “Hof van Claes”, recht tegenover Café 

Cartouche in Diepenbeek. ‘A once in a lifetime experience’. In de maanden juni, juli en 

augustus zullen de diners (ook) doorgaan in Café Cartouche. Beide aan het vertrek- en 

eindpunt dus. 

Bespreekt u graag extra mogelijkheden, zoals de terbeschikkingstelling van een 

vergaderzaal met presentatiemogelijkheden of het huren van de feestzaal voor een 

afterparty of andere gelegenheid, mag u ons contacteren op info@terroir-wijnsafari.com.   

 

• Prijzen zijn per persoon 

• Er is steeds een vegetarisch alternatief mogelijk 

• Uitbreiding drankenpakket aan € 5,50 per persoon per uur 

• Na het drankenforfait kunnen dranken ook naar verbruik genoteerd worden 

• Drankenpakket: 
o Aperitief: Bubbels of bio-appelsap (van de streek) 

o Huiswijnen: Wit, Rood, Rosé 

o Water: Plat & bruis 

o Frisdranken: Cola, fanta, lokaal appelsap 

o Bier: Stella Artois & Sezoens 

o Koffie of thee met koekjes 

  

Menu Naam Vanaf Inclusief Duurtijd Excl. BTW 

1 BBQ Cartouche Sensatie 25 personen Eten & drank 4 uur € 65,50 

2 BBQ Cartouche Favoriet 25 personen Eten & drank 3 uur € 42,50 

3 Cartouche Tapas Café 15 personen Eten & drank 2 uur € 21,00 

4 Cartouche Menu 8 personen Eten  € 29,75 

5 King of the Grill! 8 personen Eten  € 34,00 

https://vanklaas.be/
https://vanklaas.be/
https://www.cafecartouche.be/
https://www.terroir-wijnsafari.be/
https://vanklaas.be/
https://www.cafecartouche.be/
https://www.cafecartouche.be/
https://www.cafecartouche.be/
mailto:info@terroir-wijnsafari.com


 
 

 
 

 

Hapjespakket naar inspiratie van de barbecuechef: 
Dip van kikkererwten en pimentolie/broodkrokant 
Wraps met avocado, gegrilde paprika 
Bruchette tomaat/basilicum 
Paella kroketjes, curry mayonaise 
Voorgerecht: 
Zalig keteltje van vis, scampi en schelpjes, jonge groentjes en bieslook 
Buffet van hoofdgerechten: 
Kruidig en traag gegaard buikspek 
Arrosticcini van kip, tijm, gember en limoen of kippendij 
Ribeye Iomo Duroc De Batallé 
Filet Mignon van Blauw/Wit 
Lamsribbetjes Green & Red Chimichuri 
Groenten van de plancha: 
Groene asperges, sjalot, jonge peen 
Gegratineerde van bintjes 
Sauzen en saladebar: 
Natuurlijke vleesjus met allerhande aromaten, pizzaiola 
Tomaat-basilicumsalade, krokante rauwkost met curry, tzatziki, pastasalade, 
quinoasalade met feta, groene bladsalade, cocktaildressen, pittige barbecuesaus 
Cartouche zuurdesem en hoeveboter 
Dessert: 
Limburgs aardbeiensoepje met vanille-ijs 
Drieluik van snoeperijen bij de koffie 



 
 

 
 

 

 

- Scampispiesje, currymarinade 

- Witte barbecueworst 

- Gemarineerd spek 

- Burger van Duroc varken 

- Arrosticcini kip, gember, limoen  

- Gemarineerde steak 

- Sauzen en saladebar: 

Tomaat/basilicumsalade, krokante rauwkost met curry, Tzatziki, pastasalade, 

aardappelsalade, quinoasalade met feta, groene bladsalade, cocktaildressing, pittige 

barbecuesaus. 

- Cartouche zuurdesem en hoeveboter 

- Limburgs aardbeiensoepje met vanille-ijs 

Voorgerecht: 
Cocktail van Schotse Zalm “Old School” 
Hoofdgerecht: 
Mosselen natuur met frietjes à volonté OF ballekes met Loonse Stroop, salade en 
frietjes à volonté 
Dessert: 
Limburgs aardbeiensoepje met vanille-ijs  
 

Allerhande maagvullende tapas om te delen! 
 
1. Arrosticcini van kip met tzaziki (2st pp) 

2. Drieluik van Bruscetta’s (2st pp) 

Tomatensalsa & basilicum/Kampernoelies & bladpeterselie/humus, artisjok, 

jonge erwtjes 

3. Krokant gefrituurde visreepjes met kruidenmayonaise (2st pp) 



 
 

 
 

Doe je eigen BBQ, op Cartouche met familie of vrienden! 

We hebben er met z'n allen enorm naar uitgekeken. We gaan weer kunnen genieten van 

heerlijke barbecue momenten met vrienden en familie. Om jullie een onvergetelijke zomer te 

bezorgen hebben we een mooi gebalanceerd BBQ-pakket voor u samengesteld!  

We reserveren met plezier één van de superleuke BBQ-corners en zorgen dat jullie 

zorgeloos van start kunnen gaan!  

Service: 

• Alles mooi, smakelijk voorbereiden en klaarzetten in wegwerpbare verpakking in een 

koelbox  

• De Weber BBQ zal klaarstaan met houtskool en aanmaakblokjes 

• Per persoon 2 wegwerpbare borden, servetjes, lepels voor de salades 

• Een servicebox is ter beschikking met een BBQ-tang, keukenvork, keukenrol, 

handdoeken en handige BBQ-tips :) 

Wat doen jullie? 

• De koelbox en het servicepakket afhalen aan de bar van het restaurant.  

• Genieten van een mooie omgeving, elkaars BBQ-kunsten en gezelschap! 

  

Cartouche King Off the Grill:  

• Aziatische scampispies  

• Kruidige BBQ-worst 

• Gemarineerd spek  

• Burger van Zeeuws Vlaamshe Duroc  

• Arosticini kip , gember, limoen   

• Gemarineerde steak  "Belgisch Wit-Blauw"  

• Sauzen en saladebar: 

• Tomatensalade, basilicum / Krokante rauwkost met curry  / Tzaziki / Pastasalade / 

aardappelsalade / quinoasalade met feta / groene bladsalade / cocktaildressing / 

pittige BBQ-saus   

• Cartouche zuurdesembrood  en hoeveboter  

 

Servicebox €50,00 waarborg ( volledig te recupereren)  

  



 
 

 
 

Algemene Voorwaarden 

 Groene wagentjes (golfwagentjes) 

 

Verhuurder: 

Terroir – Wijnsafari BV 

Riemsterweg 135A, 3740 Bilzen 

 

Verhuuradres: 

Café Cartouche 

Helstraat 22, 3590 Diepenbeek 

 

Artikel 1 

Door het reserveren en het betalen van één of meer groene wagentjes via mail of op de webshop van 

Terroir-Wijnsafari verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden. 

Artikel 2 

De groene wagentjes zijn te huur voor de vastgelegde route gedurende 3 tot 4 uur. 

De huurder kan de gekozen route op voorhand downloaden via communicatie die gestuurd wordt 

voorafgaand aan de activiteit. 

De huurder is enkel verzekerd op de vaste route. Afwijken van de vast route is niet toegelaten. 

De bestuurder van een groen wagentje moet min 18 jaar zijn en over een geldig rijbewijs B 

beschikken. Per groen wagentje kunnen max 4 personen (hiermee worden zowel 

volwassenen als kinderen/baby’s bedoeld) plaatsnemen. 

Artikel 3 

De huurder kan het groen wagentje op de gereserveerde dag en tijdstip afhalen aan Café 

Cartouche/Buurthuis Terlogt (Helstraat 22, 3590 Diepenbeek). 

Bij het afhalen krijgt de huurder uitleg over de werking van het groen wagentje. 

De groene wagentjes worden door de verhuurder overhandigd in goede staat en met een 

voldoende opgeladen batterij voor de geboekte route.  

Er worden pijlen/signalisaties aangebracht op de weg om de route te volgen. Daarnaast kan de 

huurder op voorhand de route downloaden via communicatie die voorafgaand aan de activiteit 

gestuurd wordt en vervolgens via een eigen GPS/Smartphone het GPX-bestand inladen. 

Artikel 4 

Het groen wagentje dient conform de afspraak binnen de huurtermijn (3 of 4 uur) van het Terroir-

Wijnsafari terug ingeleverd te worden en dit in dezelfde staat als waarin het zich bevond. 

Bij het laattijdig inleveren, betaalt de huurder per laattijdig ingeleverd groen wagentje een 

extra uurtarief per begonnen uur van € 100,00. 

Artikel 5 

Het groen wagentje blijft gedurende de huurperiode het exclusieve eigendom van Terroir-Wijnsafari 

BV. Het is de huurder niet toegestaan het groen wagentje uit te lenen, onder te verhuren of te 

transporteren met een voertuig, zonder voorafgaande toestemming van Terroir-Wijnsafari BV. 

  



 
 

 
 

Artikel 6 

De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het 

eerbiedigen van de verkeersregels wordt de huurder geacht op een verantwoordelijke manier om te 

gaan met het groen wagentje. 

Het groen wagentje wordt gezien als een auto en de bestuurder dient zich bijgevolg aan 

de wegcode van auto’s te houden . 

Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens 

de huurperiode kan de Terroir-Wijnsafari BV in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Elke 

boete nav een inbreuk of overtreding is ten laste van de huurder. 

Artikel 7 

Indien de huurder tijdens de rit een probleem vaststelt, neemt hij onmiddellijk telefonisch 

contact op met de Terroir-Wijnsafari BV. Indien het probleem telefonisch niet 

opgelost kan worden, zal de organisatie een technieker ter plaatse sturen. Deze 

depannagedienst is gratis als het voertuig zich op de voorgeschreven route bevindt. 

Is de huurder echter – zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging - afgeweken van de 

route dan wordt de tussenkomst van de technieker in rekening gebracht. 

De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens 

de huurperiode. 

Artikel 8 

Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, weliswaar met een vrijstelling van € 125. 

Bij een ongeval brengt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

Het is de huurder verboden zich te verplaatsen bij een ongeval met ernstige schade. 

Tevens dient er van elk ongeval een aangifte gedaan te worden. 

Wanneer er een andere partij betrokken is en bij ernstige schade, wordt ook steeds de politie 

verwittigd, zodat zij ter plaatse een PV kunnen opstellen. 

Bij eigen schade (schade aan het voertuig door de schuld van de huurder) gaat de huurder 

akkoord dat er een schadedossier wordt opgemaakt. De kosten worden volledig verhaald op 

de huurder. Tarieven voor beschadigde onderdelen worden berekend op basis van de op 

dat moment geldende tarieven. Het werkloon voor herstellingen bedraagt € 35/uur (ex btw). 

De huurder gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. 

Artikel 9 

Bij verlies of diefstal van het groen wagentje is de huurder verplicht om dit onmiddellijk te 

melden aan de verhuurder (Terroir-Wijnsafari BV) en de politie. 

De huurder is aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal behoudens in het geval van 

overmacht. Er wordt geen overmacht aanvaard als de huurder niet meer in het bezit van de 

sleutel is. 

Artikel 10 

De Wijnsafari’s per groen wagentje van Terroir-Wijnsafari zijn voorzien op mogelijke 

Coronamaatregelen (regel van 4, buitenlucht, …) en weersbestendig vermits de wagentjes overdekt 

zijn. Indien er sprake is van noodweer zal de tour doorgaan met een alternatief transportmiddel. 

De Wijnsafari’s per fiets en te voet zijn wel weersafhankelijk. Annulaties in geval van slecht weer 

gebeuren in samenspraak de dag zelf of eventueel de dag op voorhand. Betaalde voorschotten 

kunnen gebruikt worden voor het herplannen op een latere datum. 

  



 
 

 
 

Artikel 11 

Terroir-Wijnsafari BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van 

een fout vanwege haarzelf of van één van haar medewerkers. Terroir-Wijnsafari BV kan enkel 

aansprakelijk worden gesteld in geval van zware fout en/of opzet. 

Artikel 12 

Alle betwistingen worden beslecht naar Belgisch recht en vallen onder de exclusieve 

bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Limburg. 

 

Voor akkoord, 


