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Antiekmarkt van de Zavel 

"Antiquiteiten en Oude Boeken"

De antiekmarkt op het Zavelplein vindt elke zaterdag en zondag plaats

onder de Onze-Lieve-Vrouwetoren van de Zavelkerk. Al wat antiek is kan

hier gevonden worden: boeken, uurwerken, glazen, kandelaars, klokken

en nog veel meer dingen. Zoek echter niet naar antieke meubels want die

zal U op deze markt niet vinden. Op het Zavelplein zelf vindt U veel

winkels waar met antieke meubels heeft. Alle winkels zijn open op

zondag.

 www.sablon-antiques-market.com/  Place du Grand Sablon, Brussel
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Marche du Midi 

"Internationale Markt"

De Marché du Midi is een grote, aaantrekkelijke markt vlakbij Station Zuid.

Alle nationaliteiten zijn hier vertegenwoordigd en ze verkopen producten

die U niet zal vinden op een gewone markt. Enkele voorbeelden: manden

vol verse olijven, gedroogde vis, Grieks gebak en allerlei kruiden. Zelfs de

groenten lijker groter en verser dan normaal. De stalletjes zijn kleurrijk en

de voedingswaren zien er ogelookflijk smakelijk uit. Op sommige plaatsen

is het een beetje hectisch, omdat alle venters de prijzen van hun

producten naar de voorbijgangers roepen.

 +32 2 513 8940  Boulevard du Midi, Zuidlaan, Brussel
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Place Sainte-Catherine 

"Het Brusselse Visdistrict"

Vissers zeilden vroeger (en stoomden later) in het hart van Brussel, en

verkochten hun verse vis op de Vismêt (Vismarkt). Veel van de

vishandelaars die hier aanmeerden, bleven, en nu zijn er overal

visrestaurants in deze buurt. De meesten ervan zijn redelijk goed, maar

probeer eerst deze drie: Jacques (charmant, traditioneel en redelijk

goedkoop), François (topklasse en redelijk duur) of Medussa

(hedendaagse charme).

 +32 2 513 8940  place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Brussel
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Anderlecht Markets 

"Biggest Markets in Belgium"

Every Friday, Saturday and Sunday, visitors to Anderlecht can find

Belgium's biggest markets, situated on the grounds of the Abattoirs

D'Anderlecht. Over 100,000 visitors come weekly to peruse the best of

local produce, from fresh bread to locally crafted artisan products. A

special feature of the market is the Freshmarket, where discerning

seafood connoisseurs can find the freshest fish; top chefs from around the

city have been known to make their purchases here. The markets are a
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perfect way to spend a relaxed, but lively weekend morning.

 +32 2 521 54 19  www.abatan.be/en/home  info@abatan.be  Rue Ropsy-Chaudron 24,

1070 Anderlecht, Brussel
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