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INTRODUCTIE

Deze route neemt je mee op een betoverende tocht door Antwerpen. Van Het 
Steen wandel je door het historisch centrum tot helemaal aan het Groen Kwartier. 
De route laat je de mooiste plekjes zien, zoals het Hendrik Conscienceplein 
met de Sint-Carolus Borromeuskerk en de 16e-eeuwse Handelsbeurs. Via de 
botanische tuin loop je helemaal tot aan de oude militaire kazerne met in het hart 
van de buurt PAKT, een initiatief van creatieve ondernemers. De eindbestemming 
ligt op de Dageraadplaats, met honderden lichtjes die 's nachts aan de hemel 
schijnen.

Onderweg kun je samen de leukste activiteiten ondernemen, zoals een high tea 
delen, een 'bolleke' nemen bij Stadsbrouwerij De Koninck, de Vogelenmarkt 
aan het Theaterplein bezoeken of een theaterstuk meepikken in de 
Bourlaschouwburg. Zin om eens gastronomisch uit te pakken? Reserveer dan 
bij The Jane, verkozen tot een van de beste restaurants van de wereld. Ook bij 
August en Grandeux vind je topmenu's. Uiteraard zijn er ook tal van budget-
vriendelijke opties, zoals een ijssalon met authentiek hoeve-ijs en gezellige 
lunch-, brunch- en apero-plaatsen, zoals Maurice Bar, Felfel en Racine. 
Tussendoor kun je even uitrusten met een picknick, waar we uiteraard lekkere 
take-away adressen voor tippen. Hippe stellen moeten zeker naar de Black 

Smoke rooftop met zijn relaxte vibe.

Heb je zin om te shoppen? Ook dat kan! Op de Meir en in de Stadsfeestzaal 
volop de bekende, grote winkels. Maar je komt ook langs meer exclusieve shops, 
zoals de hippe boekwinkel Luddites Books & Wine en PIET Moodshop.
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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6,8 km)

Start je route net naast de Schelde aan Het Steen. Via de Suikkerrui kom je bij de 
Handschoenmarkt waar je bij Fish a’gogo 1  een gerechtje deelt met uitzicht op 
de kathedraal 2  en het standbeeld van Nello & Patrasche 3 . Wandel links van 
de kathedraal naar de Korte Koepoortstraat. Sla rechtsaf in de Wijngaardstraat 
voor diverse mooie juwelenwinkels, zoals Goudsmederij Wim Meeussen 4 . 
Wat verder kan je genieten van een high tea 5  of de hele dag ontbijten bij 
Bubble Waffle 6 . Je vindt hier ook het historische Hendrik Conscienceplein 7  
met de Sint-Carolus Borromeuskerk 8 . Steek door de kleine straatjes naar de 
Korte Nieuwstraat. Hier ligt Maurice Bar 9  in een oud kapelletje. Ga links op de 
Melkmarkt en weer links op de Eiermarkt. Loop linksaf de Meir op. Links, in de 
Twaalfmaandenstraat, zie je de prachtige Handelsbeurs 10 , waar je fancy kunt 
dineren bij Fiera 11 . Loop verder over de Meir 12  en ga naar binnen in de 
Stadsfeestzaal 13 . Neem de andere uitgang naar Hopland, voor boeken en wijn 
14 . Bij Grand Café Horta 15  kun je genieten van het bruisende stadscentrum. Of 
ga linksaf in de Maria Pijpelincxstraat en loop door naar het Theaterplein 16 . Ga 
iets terug naar de Graanmarkt voor een conceptstore 17  en interieuritems 18 . 
Ga rechts de Sint-Maartenstraat in en links naar de Schuttershofstraat. Deel 
een taartje 19 . Loop iets terug en ga rechtsaf op de Komedieplaats. Hier ligt de 
Bourlaschouwburg 20 . Loop door voor een wandeling in de botanische tuin en 
daarna een fancy lunch bij Het Gebaar 21 .Loop verder via de Leopoldstraat en 
koop rechts bloemen voor je geliefde 22  of loop rechtdoor voor meer culinaire 
adresjes. Je eet Libanees 23 , pakt een ijsje 24 , neemt een drankje bij de Art Bar 
25  of nestelt je in de groene oase van Nives 26  of het Albertpark 27 . Bezoek op 
de hoek van de Boomgaardstraat Stadsbrouwerij De Koninck 28  of in de straat 
zelf Black Smoke 29  en Butcher's Store 30 . Wandel linksaf in de romantische 
Helenalei naar Bar Vert 31  en door naar de oude militaire kazerne. Hier vind je 
August 32  in het omgevormde Augustijnenklooster en sterren restaurant The Jane 
33  in de oude kapel. Verder in de buurt kom je bij PAKT 34  met mode bij Flanelles 
35  en betaalbare eetadresjes zoals Racine 36  en Caffènation 37 . Loop verder 
door het Groen Kwartier langs een groen plein en een speeltuin naar de Lange 
Leemstraat. Ga via de Zurenborgstraat naar de wijk Zurenborg. Steek onder de 
spoorweg door naar Dôme sur Mer 38  voor lekkere zeevruchten.
Eindbestemming de Dageraadplaats bereik je via de Arendstraat. Tal van leuke 
barretjes en restaurants begroeten je van onder de sterrenhemel 39 .
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1  Fish a'gogo is een piepklein restaurant vlak bij de ingang van de kathedraal. 
Een betere plek om romantisch te borrelen bestaat simpelweg niet. Geniet hier 
van kleine gerechten die je makkelijk kan delen zoals calamares a la plancha, 
boquerones, oesters en garnaalkroketjes. Als je geluk hebt kun je plaatsnemen 
voor de zaak en met een glaasje cava genieten van het uitzicht op de kathedraal.
handschoenmarkt 1, www.fishagogo.be, telefoon 0495242736, open ma & do-zo 

12.00-21.30, prijs € 8, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt

2  In de 11e eeuw was het nog een bescheiden kerkje, nu is de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal een echt pronkstuk én de hoogste kerktoren van België. 
Honderd jaar duurde het om dit enorme gotische bouwwerk te voltooien. 
Bewonder hier het schilderij De Kruisafneming van Rubens. 
handschoenmarkt, www.dekathedraal.be, telefoon 02139951, open ma-vr 10.00-17.00, 

za 10.00-15.00, zo 13.00-17.00, entree € 8, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

3  Op de Handschoenmarkt vind je een beeld van een slapende jongen en een 
hond: Nello & Patrasche. De jongen en zijn hond zijn de hoofdpersonen van de 
Engelse roman A dog of Flanders uit 1872, die zich grotendeels in Antwerpen 
afspeelt. Leuk detail is dat de kasseien van de markt als een deken over het 
standbeeld zijn gelegd.
handschoenmarkt, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

4  Goudsmederij Wim Meeussen staat bekend om zijn natuurlijk ogende 
sieraden. Een leuk idee voor lovebirds: laat hier je romantische citytrip 
vereeuwigen in de vorm van een gouden of zilveren aandenken. Alles wordt door 
de meester zelf in zijn lokale atelier vervaardigd. Alleen al het prachtige art-nouveau-
pand van de winkel laat menig hart sneller kloppen.
wijngaardstraat 11, www.wimmeeussen.be, telefoon 03 2321913, open wo-za 11.00-

18.00, tram 7 keizerstraat, 11 melkmarkt

5  Op een van de mooiste pleinen van Antwerpen, het Hendrik Conscienceplein, 
vind je Salon de Thé Claude. Bij dit charmante adresje bestel je je kopje thee 
samen met de lekkerste scones met cream & jam, macarons, sandwiches en 
taartjes en dat in een very British interieur. Deze romantische afternoon tea 
reserveer je een dag van tevoren.



ROUTE ANTWERPEN MET JE LIEF

hendrik conscienceplein 5, www.salondetheclaude.be, telefoon 032370501, open 

wo-vr 12.00-18.00, za-zo 10.00-18.00, prijs afternoon tea € 35, tram 7 keizerstraat, 11 

sint-katelijne

6  Uitgebreid ontbijten met je lief: wie droomt daar nou niet van? Bubble Waffle 

is daarvoor de perfecte plek. Naast heerlijke, zoete en hartige wafels hebben ze 
ook gezonde ontbijtbowls, uitgebreide ontbijtmenu's, American pancakes en een 
lunchkaart met prachtige salades en toasts. Alles ziet er tot in de puntjes verzorgd 
uit. Foodie-koppels vullen hier dus niet alleen hun buiken maar ook hun Instagram.
wijngaardbrug 2, bubblewaffle.be, telefoon 0477 263611, open ma & do-vr 10.00-17.00, 

za-zo 9.00-18.00, prijs ontbijt € 8-€ 17, tram 7 keizerstraat, 11 sint-katelijne

7  Het Hendrik Conscienceplein is een van de best bewaarde geheimen van 
Antwerpen. Op zonnige dagen zou je bijna denken dat dit pleintje ergens in Italië 
ligt. Onder het toeziend oog van Conscience, de man die zijn volk leerde lezen, 
kun je samen even uitrusten bij de fontein of genieten van een ijsje op een bankje 
onder een boom. Probeer ook het plein van bovenaf te bekijken vanuit de oudste 
bibliotheek van Antwerpen. Het lijnenpatroon zal je verbazen!
hendrik conscienceplein, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt

8  De Sint-Carolus Borromeuskerk ligt op het Hendrik Conscienceplein. De 
schitterende barokgevel alleen al trekt de aandacht van vele voorbijgangers. 
Aan het begin van de 17e eeuw bouwden jezuïeten deze kerk om meer mensen 
naar de mis te lokken. En met het prachtige interieur en de eigenzinnige bruidjes 
op zaterdagochtend lukt dat nog steeds. Hoor je de trouwklokken al?
hendrik conscienceplein 6, www.scba.be, telefoon +32 (0)477 62 37 94, open ma-za 

10.00-12.30 & 14.00-17.00, entree gratis, tram 7 keizerstraat, 11 sint-katelijne

9  In 2013 begon Maurice als knitwearlabel, met handgebreide items gemaakt 
door Véronique en haar brei-omaatjes. Nog altijd komen ze wekelijks samen om 
te breien in Maurice Bar en ondertussen zijn zowel het fashionlabel als de 
bijbehorende bar flink uitgebreid. Let even goed op, want deze brunchbar ligt in 
een verbouwd kapelletje dat al zijn authentieke charmes heeft behouden. De 
ideale plaats voor een gezond, knus én lekker ontbijt. Er is ook een binnenplaats 
voor als de zon schijnt.
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korte nieuwstraat 22, www.mauricebar.be, telefoon 032956227, open di-vr 9.00-

17.00, za 10.00-18.00, zo 10.00-13.00, prijs ontbijt € 12,50-€ 25, tram 11 melkmarkt

10  Na bijna twintig jaar leegstand is de Handelsbeurs weer geopend voor 
publiek. Hier geniet je vooral van de 19e-eeuwse architectuur die je onmiddellijk 
in hogere sferen brengt. Bekijk het mooie Beursplein en de indrukwekkende 
zuilengalerij. Of ga romantisch dineren bij Fiera (wel even reserveren) of 
poseren aan de piano voor een indrukwekkende foto.
twaalfmaandenstraat, handelsbeursantwerpen.be, telefoon 0477963342, open di-zo 

10.00-17.000, entree gratis, tram 4, 7 meirbrug, tram 3, 5, 9, 15 meir

11  Fiera is een kwaliteitsrestaurant waar je jouw geliefde met een unieke 
dining experience kunt verrassen. Chefs Andy De Cremer en Davide Mazzoni 
koken pure en eerlijke gerechten met invloeden van over de hele wereld. Het 
restaurant ligt binnen in de vernieuwde Handelsbeurs, die met zijn majestueuze 
architectuur elk romantisch hart laat smelten. Als je geluk hebt, kun je 
reserveren voor 'Handelsbeurs by night', waarbij je dineert onder de 
neogotische bogen van de Handelsbeurs én kunt genieten van livemuziek. 
lange nieuwstraat 14, fiera.be, telefoon 033692332, open di-zo 12.00-0.00, prijs 

menu € 95-€ 140, tram 11 sint-katelijne

12  De Meir is de allergrootste winkelstraat van Antwerpen, waar de meeste grote 
ketens een vestiging hebben. Hoewel het winkelaanbod misschien elders in de 
stad spannender is, geniet je hier vooral van de prachtige en rijke architectuur 
van de gebouwen. De historische gevels, sommige zelfs bekleed met goud en 
standbeelden, zijn een lust voor het oog.
meir, www.beleefantwerpen.be, tram 3, 5, 9, 15 meir

13  Het is een en al pracht en praal in de gerenoveerde Stadsfeestzaal. Het 
gebouw werd na een brand in 2000 volledig hersteld volgens de originele 
plannen uit 1906. De imposante zaal laat je dromen over grootse feesten waarbij 
koppels vroeger over de dansvloer zweefden. Onder een met bladgoud versierde 
glazen koepel: hoe sprookjesachtig wil je het hebben? Tegenwoordig is de 
Stadsfeestzaal een winkelcentrum, en vormt de verbinding tussen de Meir, 
met de grote ketens, en de boetieks van Hopland.
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meir 78, hopland 31, www.stadsfeestzaal.com, telefoon 032023100, open ma-do & 

za 8.00-20.00, vr 8.00-21.00, tram 3, 5, 9, 15 meir

14  Luddites Books & Wine combineert, zoals de naam het zelf zegt, boeken en 
wijn. Beneden vind je een uitgebreide kinderafdeling, een Engelstalige afdeling 
en nog veel meer zodat je nooit met lege handen naar huis gaat. Op de boven-
verdieping is het tijd om je boek open te slaan terwijl je een heerlijk wijntje drinkt 
of een hapje eet. Het prachtige interieur stimuleert je om nog langer te blijven en 
nog meer boeken te verslinden. De perfecte kleine oase voor wat quality time.
hopland 34, luddites.be, telefoon 032985533, open wo-zo 11.00-20.00, tram 1, 3, 5, 

9, 10, 15 opera

15  Een meer bruisende locatie dan Grand Café Horta zul je niet vinden. Het is 
een plek met allure om te lunchen of dineren, inclusief chic geklede obers. De 
metalen gebinten van het Brusselse Volkshuis van art-nouveau-architect Victor 
Horta zijn in het gebouw verwerkt. Vandaar de naam! Het zonnige terras is de 
ultieme plek om de locals en toeristen van dichtbij te bekijken. Genoeg voer voor 
gespreksstof met je tafelgenoot! Je kunt hier het beste reserveren.
hopland 2, www.grandcafehorta.be, telefoon 032035660, open ma-vr 10.00-22.00, 

za-zo 9.00-22.00, prijs € 20-€ 35, tram 3, 5, 9, 15 meir

16  Het Theaterplein bruist in het weekend van het leven. Naast de Stads-
schouwburg, waar je samen nieuwe stukken ontdekt, is er op zaterdag de 
Exotische markt, waar je de hele wereld kunt ruiken en proeven. Veel 
Antwerpenaren gaan borrelen bij de oesterkraam of lunchen met vers bereide 
garnalenkroketjes. Struin op zondag over de Vogelenmarkt. De terrassen zitten 
hier meestal goed vol. Niet zonder reden: de sfeer is hier altijd top!
theaterplein, tram 1, 10, bus 13, 14 stadspark

17  De conceptstore Graanmarkt 13 van het stel Ilse Cornelissens en Tim Van 
Geloven biedt alles onder één dak: een winkel met mode, sieraden, accessoires, 
designobjecten en meubels, een bejubeld groenterestaurant en een prachtig 
appartement (ontworpen door de Belgische architect Vincent Van Duysen) dat 
je kunt huren voor een romantisch weekend. Een niet te missen adres dus. 
graanmarkt 13, www.graanmarkt13.be, telefoon 033377992, open winkel ma-za 
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10.30-18.30, restaurant di-za 12.00-14.30 & 18.00-22.00, tram 3, 5, 9, 15 meir

18  Na Gent verovert PIET Moodshop nu ook Antwerpen! Je vindt er verleidelijke 
zijde- en droogbloemen, hippe accessoires voor jezelf en je interieur en fluffy 
alpacaknuffels gemaakt van echte alpacawol. Met zo'n knuffel verklaar je pas 
echt je liefde. Nóg meer indruk maak je met een diner bij restaurant Grandeux, 
dat in hetzelfde prachtige gebouw zit.
graanmarkt 2, www.pietmoodshop.be, telefoon 035000400, open ma-za 11.00-19.00, 

tram 3, 4, 5, 7 meirbrug, 9, 15 meir

19  Domestic is niet zomaar een bakkerij. Je koopt er de beste Franse stokbroden, 
de smeuïgste croissants en de waanzinnigste taartjes. Je kunt er afhalen of 
eindeloos lang blijven hangen en smullen. Boven is er een tearoom met 
fluweelroze zetels en achterin is er een verwarmd binnenplaatsje. Een leuke 
plek om heerlijke hapjes van elkaars taartje te proeven.
lange gasthuisstraat 5, www.domestic-bakkerij.be, telefoon 035000568, open di-za 

8.30-18.00, prijs broodje € 7, tram 4, 7 oudaan

20  Stadsarchitect Pierre Bourla tekende de plannen voor de neoclassicistische 
Bourlaschouwburg in 1827, maar de Belgische Revolutie stak een stokje voor 
de bouw. Uiteindelijk opende het Théâtre Royal Français in 1834 de deuren. 
Standbeelden van filosofen, dichters, componisten en schrijvers begroeten je 
vanaf dit prachtige halfronde gebouw. De grandeur wordt binnen voortgezet: in 
rode pluchen fauteuils geniet je van de voorstellingen. De Foyer is in het weekend 
een fijne plek voor een ontbijt of brunch voor twee.
komedieplaats 18, www.bourlaschouwburg.nu, telefoon 032335517, entree gebouw 

gratis, zie website voor prijzen en tijden voorstellingen, tram 4, 7 oudaan

21  Roger van Damme is in de culinaire wereld een buitenbeentje. Een carrière 
van chef-patissier tot sterrenchef is een ongewoon parcours. Zo startte hij Het 

Gebaar, een klasserestaurant waar je naast de Antwerpse Botaniek heerlijk kunt 
lunchen en desserts proeven. Elk element wordt met zorg op de borden gelegd 
en de gerechten zijn echte kunstwerken. Tip: wandel even door de in 1825 
aangelegde hortus botanicus voor extra romantische vibes.
leopoldstraat 24, www.hetgebaar.be, telefoon 032323710, open ma-vr 11.00-18.00, 
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prijs menu € 85, tram 4, 7 mechelseplein

22  Ben je in een romantische bui? Bij Bloemen van Cornelis koop je de meest 
kleurrijke en eigenzinnige boeketten voor je geliefde. Cornelis is een meester in 
de bloemen en heeft in het verleden samengewerkt met verschillende 
gerenommeerde bloemisten. In zijn winkel kun je ook een originele selectie 
planten, potten en vazen ontdekken.
sint-jorispoort 30, www.bloemenvancornelis.be, telefoon 032939519, open di-za 10.00-

18.00, tram 4, 7 mechelseplein

23  Bij Felfel kun je de hele dag door samen genieten van de heerlijke Libanese 
keuken en lekkere koffie. Bestel wat kleinere mediterrane gerechtjes om te 
delen, zoals falafel, hummus, shakshuka of frisse salades met een vers geperst 
sapje. Kleurrijke borden vol lekkers op tafel, een fris en modern interieur met 
authentieke elementen én het liefste gezelschap: meer heb je niet nodig toch? 
mechelsesteenweg 37, fb felfelantwerpen, telefoon 032946240, open dagelijks 

10.00-22.00, prijs kleine gerechtjes € 7-€ 15, tram 7 van bree

24  Even van elkaars ijsje proeven? Van het huisgemaakte schepijs van 
Montebello wil je vast en zeker alle smaken proberen! Naast ijsjes kun je er ook 
verse sapjes krijgen. Fijn om te weten: ze doen hier hun uiterste best om zo min 
mogelijk afval te produceren. De hele zaak heeft maar één afvalzak per maand.
montebellostraat 5, montebello5.be/nl, telefoon 0496 270717, open ma & do 16.00-

20.00, di 16.00-19.30, wo & vr-zo 14.00-20.00, prijs ijsje € 2-€ 5, tram 7 van bree

25  Wie stijlvol wil aperitieven, moet naar Art Bar. In deze intieme bar bestel je 
goede wijn of cocktails met fingerfood erbij. Eigenaars Steven en Sasha 
verzamelen er ook fantastisch mooie kunstobjecten – van schilderijen tot tiara’s 
en koffietafeltjes. De objecten die je er ziet staan, kun je bovendien ook kopen. 
Wie weet vind je wel een mooi item voor je interieur! 
mechelsesteenweg 113, www.art-bar.be, telefoon 0479463101, open wo & zo 16.00-

22.00, do-za 16.00-23.00, prijs € 4, tram 7 gounod
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26  nives heeft zijn intrek genomen in de 19de-eeuwse feestzaal en orangerie in 
het Harmoniepark. De setting is zo idyllisch en groen dat je hier vast even wilt 
blijven hangen. Naast een uitstekende bakkerij is het ook een lunch-, brunch- en 
apero-plaats die de buurt weer laat bloeien als nooit tevoren. Bestel dus wat 
hapjes (mét zuurdesembrood) en geniet van de omgeving en elkaars gezelschap.
harmoniestraat 25b, fb nivesantwerpen, telefoon 032956256, open ma-wo 8.30-

17.00, do-vr 8.30-22.00, za 9.30-22.00, prijs apero-hapje € 5, tram 2, 6, 7, 15 harmonie

27  Het Albertpark is een kleine en gezellige groene oase tussen al het drukke 
verkeer. Vlei je hier samen neer om even op adem te komen in het gras en 
eventueel gezellig te picknicken. Haal hiervoor wat lekkers bij Café Lucien of 
Bokertov aan de Karel Oomsstraat. De muziekkiosk is een ideale schuilplaats 
voor als het regent. Soms ontstaat er spontaan een concertje als leerlingen van 
de kunsthumaniora uit de buurt er op hun gitaar komen spelen.
albertpark, entree gratis, tram 2, 6, 7, 15 harmonie

28  Vertrek niet uit Antwerpen zonder een (of twee of drie) perfect getapt(e) 
bolleke(s) De Koninck geproefd te hebben. Het fantastisch lekkere bier (nee, wij 
Antwerpenaren hebben echt geen dikke nek) kreeg zijn naam vanwege het 
ronde glas waarin het geserveerd wordt. Plan vooraleer je samen gaat proeven 
een interactieve tour in de Stadsbrouwerij, het toppunt van romantiek voor echte 
bierliefhebbers. Op 100 meter ontdek je een terugkerende hippe zomerbar op 
een gezellig binnenplein (Boomgaardstraat 17).
mechelsesteenweg 291, www.dekoninck.be, telefoon 038669690, open di-zo 11.00-

19.00, prijs brouwerijtour € 14, tram 7, 15 de merode

29  Black Smoke is een restaurant voor echte vleesliefhebbers. Op het dakterras 
serveren ze fantastische barbecuegerechten. Hier maak je barbecueën romantisch 
met een vleesgerecht voor twee, bijvoorbeeld de pulled perfection plate. 
Regelmatig spelen dj's er relaxte muziek en je krijgt er ook nog eens een prachtig 
uitzicht bij. Slecht weer? Dan openen ze de bar op de eerste verdieping en is er 
ook een restaurant (zonder uitzicht), met een coole industriële sfeer.
boomgaardstraat 1, blacksmoke.be, telefoon 032307573, open wo-zo 15.00-1.00, 

prijs pulled perfection plate voor twee € 48, tram 7, 15 de merode
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30  Ga je voor je lief wat picknickhapjes halen aan de imposante vleesbalie en 
delicatessenbalie bij Butcher's Store, dan maak je beslist indruk. Dit is namelijk 
veel meer dan een gewone slagerij. Ze zijn gespecialiseerd in roken, pekelen en 
dry aging. Koop bijvoorbeeld wat zelfgemaakte charcuterie, ideaal om te delen. 
Tip: proef hun echte paradepaardje Secreto 07, een ribeye die zeven weken lang 
wordt gerijpt in een marinade van zeven verschillende kruiden en specerijen. 
boomgaardstraat 1, www.thebutchersstore.com/nl, telefoon 034553944, open di-za 

9.00-18.00, zo 8.30-13.00, tram 7, 15 de merode

31  In een mooi hoekpand zit Bar Vert, een adresje waar de Antwerpse locals 
komen ontbijten, lunchen of uren blijven zitten en kletsen met een kop koffie of 
een glaasje cava erbij. Hun flatbreads zijn echt to die for, probeer bijvoorbeeld die 
met prosciutto, artisjokcrème en courgette. Ze hebben een zalig terras.
helenalei 2-4, fb lunchbarvert, telefoon 032974188, open dagelijks 10.00-17.00, prijs € 

8, tram 4 cuperus, bus 30 a. grisarstraat

32  August zit in een oud Augustijnenklooster dat is omgebouwd tot een werkelijk 
prachtig restaurant met bar en hotel. Een mooie plek om romantisch te dineren. 
Chef Pieter Starmans verzorgt de keuken, onder leiding van topchef Nick Bril. Ze 
werden in 2020 de beste nieuwkomer van gids GaultMillau. Reserveren is zeker 
aan te raden, al kun je altijd proberen een plekje aan de bar of op de ruime 
binnenplaats te bemachtigen. Ook de bar bites zijn zeker de moeite waard!
jules bordetstraat 5, www.august-antwerp.com, telefoon 035008080, open di-wo 

18.00-22.00, do-za 12.00-13.30 & 18.00-22.00, prijs kleine gerechtjes € 15-€ 26, 

cocktails € 15, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat

33  Als je eens decadent intiem wilt dineren, is The Jane the place to be. Dit 
wereldberoemde tweesterrenrestaurant wordt gerund door chef Nick Bril. Het is 
gevestigd in de vroegere kapel van de militaire kazerne en het door Piet Boon 
ontworpen interieur is verbluffend. De blikvanger: een kroonluchter van 800 kilo 
met 150 lichtpunten. Een etentje hier is zeker niet goedkoop, maar zo'n bijzondere 
avond met je geliefde is toch onbetaalbaar?! Reserveren is een must. 
paradeplein 1, www.thejaneantwerp.com, telefoon 03 8084465, open do-zo 12.00-

17.00 & 18.39-0.30, prijs menu € 215, bijpassend wijnarrangement € 125, tram 4 

lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat
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34  In 2006 werden de broers Ismail en Yusuf Yaman en Stefan Bostoen verliefd op 
een stel oude pakhuizen. Ze startten er een initiatief voor creatieve onder nemers 
en stadsboeren: PAKT. Inmiddels hebben tal van creatieve bedrijven en horeca-
zaken zich gesetteld in de hippe buurt die ontstond tussen het hart van Antwerpen 
en het oude militair hospitaal (nu het Groen Kwartier). Hier kun je terecht voor 
leuke activiteiten zoals rooftop yoga of gewoon genieten van de binnen plaats: 
een groene en dromerige oase om samen een luie middag door te brengen.
regine beerplein 1, www.pakt-antwerpen.be, telefoon 0483596498, tram 4 

lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat

35  Flanelles is zo'n winkeltje waar vrouwen maar moeilijk de verleiding kunnen 
weerstaan en alles wel zouden willen kopen. De eigenaresse verkoopt alleen 
kleding die zij zelf ook zou dragen en ze heeft smaak. Elke collectie is kleurrijk 
en met gevoel voor fijne stoffen en prints. Je partner vermaakt zich vast wel 
een tijdje op het terras terwijl jij een uitgebreide pas-sessie houdt!
regine beerplein 16, www.flanelles.be, telefoon 0497 262217, open di-za 11.00-18.00, 

tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat

36  Een bezoekje aan Racine wordt zeker liefde op het eerste gezicht. Hun ruime 
en zonnige terras leent zich ideaal voor luie namiddagen. Een heerlijke lunch, 
gezonde salade, sandwiches of lekkere natuurwijn nuttigen: het kan hier allemaal. 
Ze verkopen ook vers brood van kwaliteitsbakker Toon de Klerck en lekkere, lokale 
Antwerpse producten zoals de confituur van Puur Geluk en de chocolade van Coup 
de Chocolat. Zo kun je die geluksmomentjes ook thuis nog even vasthouden.
regine beerplein 1, www.racinepakt.be, telefoon 0468178280, open ma, do-zo 12.00-

16.00, prijs € 14, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat

37  Caffènation heeft een nieuwe vestiging in PAKT waar je urenlang kunt 
genieten van heerlijke koffie. Eigenaar Rob startte jaren geleden een gezellige 
koffiebar om voor zijn klanten een tweede thuis te worden, maar dan met betere 
koffie. Inmiddels is het Caffènations missie om de wereld van koffie echt te 
veranderen. Hier weet je dus zeker dat je eerlijke koffie drinkt met een ethisch 
verantwoorde oorsprong. Zullen we nóg maar een kopje doen?
lamorinièrestraat 161, caffenation.be, telefoon 035012292, open ma-vr 8.00-17.00, za-

zo 10.00-16.00, prijs koffie € 4, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 van luppenstraat
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38  Voor wie graag vis eet, is bistro Dôme sur Mer de place to be. Je eet er 
überverse gegrilde vis en de lekkerste schaal- en schelpdieren. Alles wordt à la 
plancha bereid in hun open keukentje in het midden van het restaurant. 
Reserveer dus een plek aan de toog als je de chef graag aan het werk ziet. Hun 
interieur is simpel maar chic en heeft een muuraquarium vol goudvisjes als 
eyecatcher.
arendstraat 1, www.domeweb.be, telefoon 032817433, open ma-vr & zo 12.00-14.00 

& 18.00-23.00, za 18.00-23.00, prijs € 35, tram 11 dageraadplaats

39  De Dageraadplaats is misschien wel het gezelligste plein in de omgeving. 
Het biedt voor elk wat wils: een speeltuin en basketbalterrein voor de jongsten 
en leuke terrasjes voor hun ouders. Dit alles beleef je 's avonds onder een 
prachtige, levensechte sterrenhemel, gevormd door duizenden ledlichtjes. Ga 
op zoek naar de Grote Beer en de Poolster.
dageraadplaats, tram 11 dageraadplaats
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