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5 Locaties in uw favorieten 
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Jat' Café 

"Coffee & More"

Jat' Café offers a range of delicious and refreshing coffees, smoothies,

and juices that are sure to keep you coming back. Located on Rue de

Namur, just a few steps away from the Royal Palace of Brussels. They

have a nice little patio arrangement that overlooks an interesting and busy

scene downtown. Top picks here include caramel milkshake, latte

macchiato and cappuccino, to name a few. Apart from these stellar

beverages, Jat' Café also serves a small selection of snacks and bites,

which includes soups, salads, sandwiches, cakes, bagels, pastries and

other baked goodies.

 +32 2 503 0332  info@jat.be  Rue de Namur 28, Brussel
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Churchill's - The English Pub 

"Avondje bij de Lokale Pub"

De quintessential Engelse pub Churchill's is d plek waar de vermoeiende

Britse reizigers naartoe gaan als zij hun thuis missen. Deze pub heeft een

grote collectie van tapbieren specifiek voor de Engelse gasten, maar ook

een collectie van wijnen en whiskeys. Het menu van het restaurant is niet

geheel Brits, het heeft ook voor- en hoofdgerechten uit andere keukens.

Hier kunt u genieten van live muziek van opkomende artiesten, maar ook

sport op de grote televisies kijken. Neem contact op voor meer informatie

over komende evenementen. Dagelijks geopend van 8.00 uur tot laat.

 +32 2 514 27 10  www.churchills.be/  Schildknaapsstraat 29 29, Brussel
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Moeder Lambic 

"Best Beer on Tap"

Located on the edge of the city center, this bar draws a local crowd and

maintains a relaxed atmosphere for enjoying a beer. Beer enthusiasts

gather here because of the quality and quantity of Moeder Lambic's

selection. While the bar usually has a laid-back atmosphere, it does

become more lively on weekend nights. If you're looking for a mellow bar

with a wide selection of rare beers on tap for a fair price, then Moeder

Lambic is your stop.

 +32 2 503 6068  moederlambic.eu/  Fontainasplein 8, Brussel
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A.M. Sweet Tea Room 

"Classic Tea Room"

As you enter this little tea room, the aroma of oven fresh buns, cookies

and breads will engulf your senses. With a cozy ambiance, A.M. Sweet Tea

Room will surprise you in more ways than one. Candies, chocolates, cakes

and butter cookies are highly recommended by regulars. Drop by on a

beautiful summer afternoon and savor the delights that this wonderful

place has to offer.

 +32 2 513 5131  Rue des Chartreux 4, Brussel
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La Bécasse 

"Leuke Bar, Populair met Toeristen"

Enigszins verscholen aan het einde van een gangetje tussen het

Muntplein en de Beurs, is dit een traditionele toeristenval, maar op zijn

minst een leuke. De zaak bestaat sinds 1877, en in het interieur is niets

veranderd. Houten stoelen, tafels en banken, immer druk, immer gezellig.

Toeristen komen hier in groten getale voor het "traditionele Brusselse

bier" (lambic en gueuze). Ook echte Brusselaars zijn het estaminet trouw

gebleven. Voor een zaak als deze zijn de prijzen niet onvriendelijk, de

belegde broodjes, wijdse boterhammen in feite, zijn uiterst smakelijk. Op

drukke momenten proberen de kelners soms naar het zaaltje op de

verdieping te verwijzen. Weiger beleefd, want daar is het niet zo heel

gezellig. In een zaak als deze wordt de term 'toeristenval' bijna een

eretitel.

 +32 2 511 0006  alabecasse.be/en  rue de Tabora 11, Ixelles

KIJK MET ONS MEE:

cityseeker.com

Algemene voorwaarden   |   PRIVACYBELEID   |   API  |   CONTACTEER ONS   |   Auteursrecht 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/tea-hot-cup-table-tea-time-break-2356764/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/nl/brussels/831996-a-m-sweet-tea-room
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:026_-_Entr%C3%A9e_du_Caf%C3%A9_La_B%C3%A9casse_-_Bruxelles.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/137461-la-bécasse
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

