knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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STAM
STEK
Jackie's bagelbar
Pasta la Vista
Ketelbrug
BLAUMUNT
Yuzu
Café Vooruit
Aywa Beirut Streetfood
De Krook
De Superette
Blend
Billierose
Madam Bakster
Lokaal
Sint-Baafsabdij
De Buffel
Het Gouden Hoofd
Publiek
ENTR
FranzGustav
Baudelopark
Stadsbrouwerij Gruut
Stadshal
Geeraard de Duivelsteen
Vandekerckhove
Supergoods
The Other Shop
BE O
Tartaar
Oude Vismijn
Otomat
Charlie
De Stokerij
Aperto Chiuso
Het Moment
Moor & Moor
De Huiszwaluw
Gust

ROUTE
gent voor foodies
OVER DE ROUTE

Gent voor foodies neemt je mee langs een route vol lekkere en gezellige eet- en
drinkgelegenheden. De wandeling start aan het Stadsmuseum. Volg het water van de Leie en
zo kom je de stad in. Het water is in deze wandeling nooit ver weg: via de Kouter en het Zuid
wandel je naar de Visserij waar de Schelde vloeit. De route brengt je ook naar niet te missen
highlights in de Kuip. Je kan deze route ook omgekeerd wandelen.

afsluiten.
Achter het Patershol kom je terecht in het Prinsenhof. Dit is de plaats waar Keizer Karel V zou
geboren zijn. Tip voor wie hier wat langer wil toeven: breng een bezoekje aan een begijnhof bij
de Sint-Elisabethkerk. De Korenlei brengt je terug naar de Sint-Michielshelling waar je een
prachtig zicht hebt op de drie torens van Gent. Via Onderbergen wandel je het einde van de
wandeling tegemoet. Geniet in deze straat van enkele fijne shoppingadresjes en sluit af met
een glaasje in de champagnebar. Algemene tip: veel stukken van deze wandeling zijn ook ’s
avonds een aanrader; de stad komt door de vele lichtjes op een andere manier tot leven en
zorgt voor een romantische sfeer!

WEINIG TIJD

De Superette + De Krook + Ham + Het Patershol + Otomat

DE WIJKEN

De naam van de wandeling geeft het al aan: voor alle foodlovers is dit het ideale traject in
Gent. Je ontdekt verborgen pareltjes, unieke bars en enkele toppers van de Flemish foodies
afgewisseld door leuke boetiekjes en unieke bezienswaardigheden die je terugbrengen naar
een ver verleden. Je wandelt zowel langs de Schelde als de Leie. Waar je ook bent, het water
is nooit veraf.
De wandeling start aan het Stadsmuseum, gelegen op de prachtige Bijlokesite. Langs het
water van de Leie wandel je geleidelijk aan het centrum binnen. Je passeert de Nederkouter
waar je verschillende hippe lunchplekken vindt en een gezellige wijnbar. Deze straat grenst
aan de Sint-Kwintensberg die je naar het hart van de studentenbuurt leidt. Tip: als je graag
eens een kijkje neemt in dit deel van de stad, wandel dan naar de Sint-Pietersabdij en breng
een bezoekje aan de tuin van de abdij: een verborgen parel in de stad waar de monniken zelf
wijn maakten.
Na een stukje van het zuidelijke deel van de stad te hebben geproefd, neemt de wandeling je
mee naar enkele wijken aan de stadsrand. Zo kom je terecht bij de Visserij, een rustig stukje
Gent waar je de restanten van een oude abdij kan bezoeken. In de Machariuswijk is er een
oude abdij die een bezoekje waard is. Wandel verder naar de Portus Ganda, de plek waar de
Leie en Schelde samenvloeien. Iets verderop kom je in de pittoreske wijk Minnemeers terecht
waar enkele topadresjes op je wachten.
Deze foodiesroute brengt je uiteraard ook naar de ‘Kuip van Gent’, de absolute kern van de
stad. Neem je tijd om hier op je gemakje de sfeer op te snuiven en te genieten van de
charmes van de middeleeuwse stad. Hier vind je leuke boetiekjes, lekkere koffiebars en heel
veel sfeer. De route brengt je verder weer naar enkele buitenwijkjes. Via de Graslei kom je in
het Patershol, waar je alvast in een lekker, gezellig en origineel restaurant de dag kan

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.70 km)

verder naar de Korenlei. Blijf het water volgen en aan de brug kun je links de trappen oplopen.
Eenmaal op de brug vind je aan de overkant links trappen om naar beneden te wandelen. Volg

Vertrek op de Godshuizenlaan aan het STAM. 1 Loop via de Bijlokekaai naar de Verloren Kost

een kruidenierszaak 38 of interieurwinkel 39 binnen. Ontbijttip voor de volgende dag: Gust

en sla linksaf. Koop een kamerplant 2 of kies een leuk eettentje 3 4 . Sla linksaf bij de
Ketelpoort en zoek de duikers 5 . Wandel naar de Kouter. Steek het plein diagonaal over en
sla rechtsaf voor leuke shopadresjes 6

de Predikherenlei, sla linksaf af en wandel over de brug, sla linksaf Onderbergen in en wandel

(40)!

7 . Wandel richting de Vooruit 8 en daal daarna de

Lammerstraat in, eet een hapje Libanees 9 en let op je linkerkant op de nieuwe bibliotheek
10 of ga langs bij een Flemish foodie 11 . Genieten van een glaasje wijn kan ook 12 . Loop de

Kuiperskaai uit en sla rechts de Brabantdam in voor een leuke it-shop 13 , een veganistische
bakkerij 14 en een vegetarisch restaurant 15 . Wandel naar het Sint-Annaplein en sla af aan de
Filips van Arteveldestraat, steek het water over en neem een kijkje in een oude abdij 16 . In de
Machariuswijk vind je enkele gemoedelijke eetplekjes 17 18 . Keer terug naar de brug en sla
onmiddellijk af naar rechts, wandel over de kleine fietsbrug en vervolg je weg langs het water.
Kies in Ham tussen een Flemish foodie 19 , een wereldkeuken 20 of een gelauwerde
brunchzaak 21 . Ga links de Kongostraat in en steek de brug over aan het Minnemeers. Volg
links de Baudelokaai en bezoek aan de rand van het park 22 de stadsbrouwerij 23 . Wandel
naar de Belfortstraat waar je rechts de Stadshal 24 ziet. Sla links de Limburgstraat in, op je
linkerkant verschijnt het Geeraard de Duivelsteen 25 . Wandel verder de Vlaanderenstraat in
en sla rechtsaf voor een kopje koffie 26 of een ecologische winkel 27 . Vervolg je weg via de
Koestraat en Mageleinstraat waar je een alternatieve boekenwinkel vindt 28 . Op het Emile
Braunplein sla je linksaf in de Heilige Geeststraat voor een versmarkt 29 of frituur 30 . Vervolg
je weg naar de Korenmarkt, wandel naar het water en volg de Graslei. Aan de Grasbrug kun je
via een trapje langs het water blijven, aan de overkant zie je de Oude Vismijn 31 . Maak een
stop aan de Kleine Vismarkt voor een lekkere pizza 32 . Via de Kraanlei, kom je in Oudburg,
geniet van enkele tooggerechtjes in een leuke bar 33 . Sla linksaf het Drongenhof in. In de
Tichelrei en Sleepstraat zijn twee goede eetadresjes 34 35 . Keer op je stappen terug en
vervolg je weg in de Lange Steenstraat waar je een Flemish foodie kunt vinden 36 . Ga de
Lievestraat in, steek het brugje over en sla links het Gewad in. In de Burgstraat vind je een
gezellige koffie- en aperobar 37 . Keer een klein stukje terug en ga via de Jan Breydelstraat
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1 STAM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het STAM, het Stadsmuseum, dat in 2010 zijn deuren opende, kom je alles te weten over
Gent van vroeger tot nu. Zo zie je op een grote plattegrond de exacte weergave van alle
straten. Kinderen kunnen met legoblokjes belangrijke gebouwen uit de stad nabouwen. Ook
vind je op het terrein het Muziekcentrum De Bijloke. In het STAMcafé is het onder andere
mogelijk om te ontbijten, alvast een leuk idee op zondagochtend. Je wordt hier in de watten
gelegd met lekkers van Le Pain Perdu.
bijlokesite, godshuizenlaan 2, www.stamgent.be, +32(0)9-2671400, ma-di & do-vr 9.00-17.00,
za-zo 10.00-18.00, entree € 8, tram 4, halte bijlokehof
2 STEK - SHOPPEN

In de Nederkouter biedt STEK heel wat mogelijkheden. Kom langs en ga op zoek naar je
favoriete kamerplant. Bestel een koffie en kijk wat rond. Wedden dat er plots een plantje in
het oog springt? Bij STEK kan je heerlijk relaxen, lekker lunchen, genieten van een kopje koffie
en opladen aan de groene energie van de kamerplanten om je heen. Achteraan is er een rustig
terras waar je gezellig kunt aperitieven.
nederkouter 129, www.stekgent.be, +32(0)472-029666, di-do 09.00-18.00, vr-za 09.00-23.30,
ontbijt € 10, lunch € 13, tramlijn 1, halte Verloren Kost
3 JACKIE'S BAGELBAR - ETEN & DRINKEN

In Jackie's bagelbar laat je je leiden door de wereldsteden die op de menukaart pronken. De
plaatsen in kwestie combineren meestal de lokale specialiteiten en zorgen voor een
afwisselend en speels menu. Ideaal als lichte lunch, een snelle hap of voor een hongerig
moment in de namiddag. Zowel salties als sweeties staan op de kaart.
nederkouter 30, www.jackies.be, +32(0)9-3107502, jan-mei & okt-dec ma-do 11.00-20.00; vrza 11.00-16.30; jun-sep ma-za 11.00-17.00, prijs bagel vanaf € 5,95, tramlijn 1, halte
Savaanstraat
4 PASTA LA VISTA - ETEN & DRINKEN

Sinds eind februari 2017 kan je in de Nederkouter terecht in pastabar Pasta la Vista. De
bezielers van deze zaak openden eerder een etablissement in Maldegem, waar
ze hun pastagedachtengoed verspreidden met foodtrucks. Kies tussen verschillende soorten
pasta met een saus naar keuze en geef je over aan een ongedwongen momentje pastaplezier.
nederkouter 57, www.pastalavista.be, +32(0)9-3114388, ma-za 11.00-14.00 & 17.00-20.30,
prijs pasta vanaf € 5,50, tramlijn 1, halte Savaanstraat
5 KETELBRUG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wanneer je de Nederkouter uitwandelt, steek je automatisch de Ketelbrug over. Hou hier
even halt, je bevindt je op een van de plaatsen waar de Leie en de Schelde samenkomen. Kijk
in de richting van de Lindelei en let op de duiker die op het dak van een gebouw staat en zich
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klaar maakt om de sprong te wagen. Aan de overkant vind je zijn vrouwelijke tegenhanger. Ze
heet de Diving Lady en werd gemaakt door kunstenaar Ronald Cameron.
brug tussen Nederkouter en Koophandelsplein, tramlijn 1, halte Savaanstraat
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6 BLAUMUNT - SHOPPEN

BLAUMUNT is een samenvoeging van blau ('blauw' in het Catalaans) en muntgroen. Blauw
verwijst voor Roser Mallorqui naar de hemel en muntgroen naar de Middellandse Zee, waar
haar roots liggen. Zo ervaar je in deze zaak een mix van Rosers Spaanse roots en de Noorse
zuiverheid, wat zich vertaalt in een eigentijds kledingaanbod met vrouwelijke toets. Bij
BLAUMUNT vind je jonge merken en Spaanse ontwerpers terug en kun je onder andere

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

kiezen uit merken als Anecdote, Acoté, Intropia, Diarte en Poe.
kortedagsteeg 42, +32(0)9-3951400, ma 14.00-18.00, di-za 10.00-18.30, tram 1
zonnestraat/korte meer
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7 YUZU - SHOPPEN

Chocolatier Vanaise deelt zijn passie voor intense chocoladesmaken en originele

LAATSTE UPDATE

smaakcombinaties in speciaalzaak Yuzu. De naam verwijst naar een Japanse vrucht die het

2019-06-07 13:51:58

midden houdt tussen een citroen en sinaasappel. De chocolatier vertaalt zijn passie voor Azië
en Japan in het bijzonder in gedurfde pralines waar menigeen voor smelt.
walpoortstraat 11/A, +32(0)473-965733, wo-za 10.00-18.00, tramlijn 2, halte vogelmarkt
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8 CAFé VOORUIT - LEUK OM TE DOEN

In het bekende Café Vooruit zie je Gentenaars van alle leeftijden. Je kunt er terecht voor een
snack of kleine maaltijd, of om er tot in de vroege uurtjes met vrienden bij te praten. Het is
ook dé plek om te verzamelen voor een avondje stappen. Het café zit in het Kunstencentrum
Vooruit: dat was halverwege de 19e eeuw de thuisbasis van de socialistische beweging.
Tegenwoordig staat er theater en muziek op het programma, en zijn er feesten. Het terras is
ideaal voor zwoele zomeravonden.
sint-pietersnieuwstraat 23, vooruit.be, +32(0)9-2672848, ma-wo 12.00-1.00, do-za 12.00-2.00,
zo 12.00-1.00, dagschotel € 13,90, bus 5 bagattenstraat

LOCAL

Bij Aywa Beirut Streetfood staat de Libanese keuken centraal. Ga voor een bord mezze,
falafel of eentje met aubergine. Vul je keuze aan met enkele bites. Je kan ook zelf een mix van
dips, hapjes en salades bestellen. In een kleurrijk interieur met hangende theekannetjes en
Oosterse muziek komen de smaken goed tot hun recht.
lammerstraat 12, +32(0)9-2343420, open di-do 12.00-15.00 & 17.30-21.00; vr-za 12.00-21.00,
prijs falafel plate € 10, tramlijn 2, halte Zuid

7

NELE REUNBROUCK

Nele kwam op haar 18e naar Gent om te studeren en is er
niet meer weggegaan. Op een zonnige dag wandelt ze graag
door de Bourgoyen, waarna ze een glas wijn drinkt bij ONA.
’s Avonds eet ze graag bij restaurants als Café Parti,
Superette en Brasserie Pakhuis. Perfecte afsluiter van haar
dag is op café gaan bij Minor Swing.

9 AYWA BEIRUT STREETFOOD - ETEN & DRINKEN
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