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4 Locaties in uw favorieten 

 by Lindsey Gira   

La Porte Noire 

"Belgisch Bier & Blues Muziek"

La Porte Noire exudes een charmante reminiscent van autentieke

Europese pubs. Ze serveren de beste Belgische biertjes, whiskey's en rum,

deze plek is een goede live muziek ontmoetingsplek of ancient European

pubs. Met een speciale klantenbestand en vele internationale

muziekartiesten, is La Porte Noire alleen maar beter geworden over de

jaren. Liefhebbers van blues muziek kunnen hier naartoe gaan en zich

goed vermaken. Naast de goede muziek en de geweldige sfeer, biedt de

pub ook lekkernijen aan. Voor een rustige musical avond en een

interessante booze sessie, dan is La Porte Noire de plek om naartoe te

gaan!

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Brussel

 by Kobby Mendez on 

Unsplash   

Canoa Quebrada 

"Een Vleugje Brazilië in Brussel"

Clubgangers aanbidden Canoa Quebrada voor zijn levendige muziek,

romantische dansvloer, en heerlijke Mexicaanse thema cocktails. Samba

en merengue zijn populaire stijlen in de club, net als de mysterieuze en

sensuele tango. Deze Braziliaanse club zal iedereen die komt bevallen en

laat gasten meer willen. Na echt naar Brazilië gaan, biedt deze club

Brussel de beste mogelijke ervaring.

 Rue du Marché au Charbon 53, Brussel

 by Michel wal   

L'Archiduc 

"Trendy Jazz Cafe"

Eind jaren 40 opende jazz-pianist Stan Brenners deze zeer mooie zaak,

met zijn vleugelpiano uiteraard op de ereplaats. Echt populair werd deze

bar echter nooit, tot een paar trendy mensen de zaak in 1985 overnamen

en mooi restaureerden. Bel even aan om de zware deur open te laten

gaan en aanschouw een decor als uit een Fred Astaire-musical. Baan u

dan een weg zo dicht mogelijk bij de bar, daar hangen de vaste klanten,

en doe gewoon waar u zin in heeft. 's Zondags om 17 uur is er live jazz en

op zaterdagmiddag is er om 17 uur le jazz après shopping (jazz na het

winkelen) waar u gratis van kunt genieten. U kunt hier goede wijnen

krijgen en probeer ook eens de overheerlijke cocktails.

 +32 2 512 0652  www.archiduc.net/  info@archiduc.net  Antoine Dansaert 6, Brussel
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 by Libertinus   

Magasin 4 

"Alternatieve Muziekclub"

Magasin 4 is een hippe jonge club die een aantal van de beste

alternatieve concerten in de stad aanbiedt. Kijk op hun website voor meer

informatie over de concerten in de toekomst.

 +32 2 223 3474  www.magasin4.be/  info@magasin4.be  Avenue du Port 51B, Brussel
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