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Hortense Spirits & Cocktails 

"Secret Rendezvouz"

This subterranean bar has a mysterious allure to it with its exposed brick

walls and flickering candle lights. Featuring a quiet ambiance and perfect

mood lighting, Hortense Spirits & Cocktails is a cozy first date spot sure to

woo your sweetheart. Enjoy their delicious concoctions and the cave-like

ambiance.

 +32 2 514 4347  Rue des Sablons 7, Brussel
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La Maison du Cygne 

"Elegantie met Zicht op de Grote Markt"

La Maison du Cygne is een elegant restaurant, gehuisvest in een 17de

eeuws gebouw met zicht op de Grote Markt. Op een bepaald ogenblik was

La Maison du Cygne een populair café waar de Socialistische Partij haar

onstaan vond. Nu is het een van de beste restaurants in Brussel waar

elegantie, klasse en stijl de standaard zijn. Er zijn 5 verschillende zalen; de

meest gegeerde stoelen bieden uitzicht op de Grote Markt. Een klassiek

Franse keuken en de wijnkelder heeft een permanente voorraad van niet

minder dan 70.000 flessen.

 +32 2 511 8244  www.lamaisonducygne.com/  Grand Place 9, Brussel
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Belga Queen 

"Oesters, Sigaren en Bieren"

Voor een betekenis van wat een Belgisch bierhuis zou moeten zijn, de

Belga Queen in Brussel is zeker om deze definitie te verstrekken. Het

restaurant dat eens handelsbank huisvestte is gesitueerd in vier delen,

het restaurant, de oesterbar, een bierbar en beneden, wordt de gast

begroet bij de Club, om sigaren te roken in wat eens de kluis van een

vroegere bank was. Het volledige gebouw is echt een overweldigend

gebouw dat in de belle-époque stijl wordt gecreëerd. Het voedsel wordt

gecreëerd door doend chef Antoine Pinto en gaat ver voorbij ingrediënten

die in typische bierhuisschotels worden gebruikt, gebruikt hij

hoofdzakelijk Belgische ingrediënten; de bieren, de wijnen en de lokale

opbrengst volledig met een teken aan Belgische sentimentaliteit. De

bierbar is hoognodig; zij verstrekken de gast van echte „trappist bieren, in

totaal zeven bieren van het vat en meer dan 30 regionale, gebottelde

bieren. Bij de oesterbar, wordt de sfeer geplaatst keurig met een

waterdaling draperend over de muur, en de selectie van zeevruchten is

vrij overweldigend maar volledig voorbereid aangezien u wacht. Beneden,

na diner, is de Club Belga beschikbaar aan gasten en biedt Cubaanse

sigaren evenals een uitgebreide cocktails lijst aan. Binnen de Club, betaalt

decoratie hulde aan de koloniale Belgische Kongo met zijn makkelijke,

leerstoelen en een atmosfeer die u aan de wilde Afrikaanse steppen

vervoerden.

 +32 2 217 2187  www.belgaqueen.be/fr/Br

ussels.aspx

 info@belgaqueen.be  rue du Fossé aux Loups 32,

Brussel
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Cafe Roskam 

"Lively Ambiance in a Cozy Bar"

A hidden, hip bar, Cafe Roskam is often packed thanks to its friendly

atmosphere, cheap drink prices, and live music. The clientele is a mixed

group with locals and tourists alike looking for a good time. Cafe Roskam

stays open quite late on the weekends, and there are live music

performances every week so be sure to check their schedule to see what's

going on.

 +32 2 503 5154  www.cafe-roskam.be/  roskambrussels@gmail.co

m

 rue de Flandre 9, Brussel
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