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Au Vieux Saint-Martin 

"Nationale specialiteiten in een decor van de

jaren '70"

Sinds enkele jaren is dit de favoriete stek van de plaatselijke beau monde

(prachtige mensen). In deze uitstekende brasserie waar het decor zeer

duidelijk accenten vertoont uit de jaren '70, worden Belgische culinaire

specialiteiten bereid volgens de echte regels van de kunst. Onder het

genot van de geweldige gerechten kan U genieten van de grote moderne

kunst aan de muren waarvan de werken van Alechinsky originele werken

zijn. Dit is niet enkel een hippe tent, maar eveneens een zeer goed

restaurant.

 +32 2 512 6476  info@auvieuxsaintmartin.be  place du Grand Sablon 38, Grote Zavel

38, Brussel
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The Wild Geese 

"Waar het er Wild aan toe Kan Gaan"

Deze zaak heeft haar naam niet gestolen! Dit is nu eens een echt leuke

pub voor mensen die van lol maken houden en personen van over heel de

wereld willen ontmoeten. Het zijn vooral de Eurocraten en jonge stagiaires

van de Europese Commissie die deze grote Ierse pub bezoeken voor een

pintje na het werk. U kunt lekker aan de gezellige houten tafels en banken

zitten, of aan de bar. Voor wie wat meer privacy wil, zijn er gezellige

zithoeken. Op woensdagavond is er live jazz en Ierse muziek. Op vrijdag-

en zaterdagavonden is deze pub werkelijk overvol en is het hier altijd

feest in huis!

 +32 2 588 6803  www.thewildgeese.eu/  info@thewildgeese.eu  Avenue Livingstone 2,

Brussel
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Au Stekerlapatte 

"Uitstekende, onpretentieuze keuken"

Deze typisch Brusselse zaak (gerund door filmproducer Daniël van

Avermaet) is ontzettend populair, waarschijnlijk dankzij zijn jonge publiek,

uitstekende, onpretentieuze keuken en vriendelijke prijzen. U vindt dit

restaurant niet ver van de Waterloolaan en dichtbij het Justitiepaleis. Er

komen zowel zakenmensen als toeristen en over het algemeen worden de

steaks en de ribbetjes aanbevolen. De bierkaart is indrukwekkend en wijn

betaalt u hier per centimeter. Wanneer er een filmfestival is in Brussel,

komen de sterren hier zeker over de vloer. Het menu is tweetalig en biedt

voornamelijk traditionele Brusselse gerechten.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Brussel
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Aux Armes de Bruxelles 

"Traditionele Keuken/ Toeristische Buurt"

Dit goede restaurant van 1921, bevindt zich in de bruisende buurt van de

Beenhouwersstraat en slaagt er nog steeds in het meest populaire van de

buurt te blijven. Het gaat prat op zijn mecenassen uit het verleden:

Placido Domingo, evengoed als Leopold III. De drie salons; de Rotonde, de

Brasserie en de Bodega, kunnen aan 15 tot 160 gasten plaats bieden. de

keuken serveert traditionele gerechten, inclusief oesters, een reeks

zeevruchten, kaasfondu, vlees en gevogelte. Probeer de kabeljauw in

mosselsaus. Niet goedkoop, maar zeker het geld waard. Bezoek de

website voor de openingsuren van het restaurant.

 +32 2 511 5550  auxarmesdebruxelles.com

/en/home-2/

 arbrux@beon.be  rue des Bouchers 13,

Beenhouwersstraat 13,

Brussel
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Tapas Locas 

"Varied Offerings"

If you're looking for a place to enjoy lots of small bites and great drinks

with friends just steps from the Grand Place, head to Tapas Locas. Choose

from a good variety of both hot and cold Spanish and Mediterranean

tapas and small plates like fried chorizo, manchego cheese, patatas

bravas and much more to go along with their tasty sangria. The friendly

and colorful restaurant provides the perfect atmosphere for a fun and

lively night out.

 +32 2 502 12 68  Rue du Marché au Charbon 74, Brussel
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La Quincaillerie 

"Dinneer in een oude ijzerwinkel"

Eens een ijzerwinkel, nu een trendy restaurant, wordt dit charmante

eethuis regelmatig bezocht door beroemde mensen vanuit heel Europa,

zoals Helmut Kohl, Gérard Depardieu en The Gipsy Kings. Men serveert er

overheerlijke vleesschotels met inbegrip van seizoensgebonden wild en

vis. Oesters en de zeevruchtenschotel zijn de specialiteiten van het huis.

De lunch wordt geserveerd van maandag tot vrijdag alsook het

zogenaamde Wat de bazen vandaag eten3-gangen menu. Het menu

verandert wekelijks volgens de beschikbaarheid van verse ingrediënten.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles
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Le Petit Boxeur 

"Gekke Naam voor een Charmant Restaurant"

Een warm gezellig interieur met muren geverfd in de zachte schaduwen

van bruin, houten vloerplanken, kaarslicht en witte tafellakens zijn de

fomule van dit leuke restaurant. Het eten is klassiek en traditioneel, maar

met een draai van de moderne keuken en presentatie.

 +32 2 511 4000  www.lepetitboxeur.be/  lesonim@hotmail.com  rue Borgval 3, Brussel
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La Buvette 

"Contemporary Cooking"

This intimate restaurant in Saint-Gilles has been garnering rave accolades

since it opened, for its ingredient-driven approach and highly creative

cooking. The restaurant interiors are well laid-out, with minimalistic

furnishings and decor choices. Black has a conspicuous presence in the

design, from the table-tops and the banquettes to an entire wall. The

mosaic-tiled floor and ceilings add a nice touch. The food menu is a

straightforward eight course, regularly changing affair, and won't confuse

you with too many choices. Artisanal ingredients, inventive cooking and

impeccable presentation are the hallmarks of the kitchen, and are bound

to delight. The wine list throws up excellent pairing options. Reservations

are recommended.

 +32 2 534 1303  Chaussée d’Alsemberg 108, Brussel
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Fenikshof 

"Beautiful Lunch Locale"

Fenikshof is a European bistro set in a verdant environment The outdoor

patio is planted with rich foliage and surrounded by the countryside and a

historic abbey. Besides the main dining room, the restaurant offers three

smaller rooms perfect for lunch meetings or private parties.

 +32 2 306 3956  www.hetfenikshof.be/nl/  info@hetfenikshof.be  Abdijstraat 20, Grimbergen
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