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Wingepark 15 - 3110 Rotselaar

016 44 80 20 - info@longin.be - www.longinservice.be

Tanksaneringen
Lek-/geurdetectie
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Tanktransport
Camera-inspecties
Ontstoppingen

INDUSTRIAL CLEANING
WASTE MANAGEMENT

SUSTAINABILITY



voor warmte, sfeer & meer
welkom

Aarschotsesteenweg 344 - 3012 Wilsele

016 44 88 22 - kachels@longin.be - www.longinkachels.be

Houtkachels
Pelletkachels

Speksteenkachels

Inzethaarden
Terrasverwarmers
Barbecues 



Een prachtig historisch  
gebouw zoals het gebouwd  
is in 1807 waar alleen top- 
kwaliteit verkocht of op tafel 
komt en afgehaald kan  
worden een schitterend zicht 
op de  prachtige heuvels van 
het Hageland.

Je kan ook logeren in een van 
de 8 lofts van een voormali-
ge boerderij gelegen op een 
domein van 2000 m2, vlakbij 
fiets- en wandelroutes.

Jos Theys boerderij
Sluisbeekstraat 9
3220 Holsbeek

Landlord lofts,  
apartementen 
Gobbelsrode 52
3220 Holsbeek
T. +32 (0)16 62 35 25
www.jostheys.be
boerderij@jostheys.be

180 120 60

 Jos Theys Restaurant
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Beautiful house, as it was 
built in 1807.
We only sell and serve  
top quality.
Take away is possible.
Excellent view on the hills 
of the "Hageland".

You can also stay in one 
of the 8 lofts of a former 
farmhouse, located on a 
land of 2000 m2, close to 
cycling and walking routes.

Openingsuren restaurant:
zie website.

32

VISIT US

Jos Theys Landlord lofts 

32
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Craywinckelhof
Brouwerij & Distilleerderij

Hagelandse bieren, distillaten 
en likeuren gemaakt in een 
unieke microbrouwerij

Local beers, distillates and 
liqueurs made in a unique 
microbrewery

Plan jouw brouwerijbezoek
Schedule a brewery tour

Staatsbaan 263, 3210 Lubbeek - 016/49.84.70 - info@craywinckelhof.be

Brewery & Distillery



Craywinckelhof
Streekbelevingscentrum

Slapen & Eten
(H)eerlijke streekgastronomie in een uniek kader

Stay & Dine
Delicious and honest local gastronomy

Reserveer je kamer of tafel via / Book  your 
room or table via: www.craywinckelhof.be

Staatsbaan 263, 3210 Lubbeek - 016/49.84.70 - info@craywinckelhof.be



Leuven heet  
je welkom

Zoveel in één stad
Hoofdstad van het bier, de goede smaak en 
shoppingplezier. Daarbovenop bewaker van 
religieus en cultureel erfgoed en centrum van 
kennis en innovatie. Leuven samenvatten in één 
woord? Onbegonnen werk. Maar of je nu een 
doorgewinterde citytripper bent, een culturele 
meerwaardezoeker of fervente shopper, je komt 
in Leuven altijd ruim aan je trekken. Geniet van 
al het goede dat de stad te bieden heeft en 
kom beslist nog eens terug. Want Leuven blijft 
je telkens opnieuw aangenaam verrassen.
www.visitleuven.be

Leuven zet alle tapkranen open. Met bierroutes, 
proeverijen en brouwerijbezoeken is de stad 
meer dan ooit 'The place to beer'.

© JanOpDeKamp
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Leuven Innovation Beer festival
Eeuwenoude brouwtraditie en innovatie gaan 
hand in hand op dit unieke bierfestival.  
Ambachtelijke brouwers uit heel de wereld  
laten je proeven van hun bieren en tonen je  
hun vernieuwende aanpak. 
www.leuveninnovationbeerfestival.com

Het Groot Verlof
Met een ruim aanbod aan muziek en evene-
menten tijdens de zomer blijft Leuven de  
harten beroeren. 
www.hetgrootverlof.be

• Beleuvenissen (3 vrijdagen in juli): gratis mu-
ziekfestival met nationale en internationale 
muziek in openlucht. 

• M-idzomer (27 juli >< 30 juli 2023): uniek zo-
merfestival in de sfeervolle binnentuin van M 
Leuven met concerten, comedy, performance, 
dans, spoken word en beeldende kunst. 

 www.m-idzomer.be 

• Hapje–Tapje en Barmannenrace (6 augustus 
2023): culinair parcours in de binnenstad met 
lekkere hapjes, drankjes en veel sfeer.

• Tijdens de zomermaanden kan je ook genie-
ten van verrassende kunstexpo’s in M Leuven. 

 www.mleuven.be
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• Half Oogst (midden augustus): Straattheater, 
dans en gratis concerten: Leuven staat 2 da-
gen lang in het teken van dans en beweging.

Wintertijd in Leuven 
December
De donkerste dagen van het jaar zijn meteen 
ook de gezelligste in Leuven. Kuier gezellig over 
de kerstmarkt, dwaal door de prachtige winter-
tuin, geniet van klassieke concerten of laat je 
overweldigen door het lichtkunstparcours. 
www.wintertijdinleuven.be

Voor meer informatie over het aanbod in Leuven,  
kan u terecht bij de balie van Visit Leuven  
(Naamsestraat 3) of op www.visitleuven.be.

ILuvLeuventicket
Met het ILUVLeuven Ticket kan je de highlights 
van Leuven bezoeken aan een heel voordelige 
prijs. Er zijn 2 formules.
www.visitleuven.be

De Universiteitsbibliotheek en toren 
De leeszaal is werkelijk prachtig. Ontdek de 
geschiedenis van de indrukwekkende universi-
teitsbibliotheek en geniet van een uniek pano-
rama van op de toren. 
www.visitleuven.be
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TIP
Streetart Cities app
Ontdek de street art in de Leuvense straten.

Ontdek de mooiste wandelingen in Leuven
Maak kennis met de toppers van Leuven via dit 
handige wandelplan.

© MarcoMertens
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Jooks Sport Toerisme
Loop of wandel met deze gratis app langs de 
highlights van de stad. Op je route van 5 of 10 km 
krijg je uitleg bij elke bezienswaardigheid. 

App KU Leuven walking tours
Leuvense studenten en onderzoekers nemen je 
mee langs bekende en minder bekende loca-
ties verbonden aan de KU Leuven.

  Visit Leuven 
  visit.leuven   #visitleuven

www.visitleuven.be

Gebruikte pictogrammen / Used pictograms

Toegankelijkheid  
rolstoelgebruikers 
Accessible for  
wheelchair users
www.hiddencity.be
www.onwheelsapp.com

Aantal kamers 
Number of rooms

Capaciteit groepen (aantal personen) 
Capacity groups (number of persons)

Plaatsen binnen 
Seats inside

Plaatsen terras 
Seats terrace

Fietsvriendelijk 
Bicycle-friendly

Kindvriendelijk 
Child-friendly

www.kuleuven.be/shop

Official  
KU Leuven Collection 
University Shop, Naamsestraat 22, 3000 Leuven 

2553_ADV_HORECAGIDS_11x17.qxp_1978_ADV_HORECAGIDS_11x17  20/09/2022  11:23  
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www.kuleuven.be/shop

Official  
KU Leuven Collection 
University Shop, Naamsestraat 22, 3000 Leuven 

2553_ADV_HORECAGIDS_11x17.qxp_1978_ADV_HORECAGIDS_11x17  20/09/2022  11:23  



M-Street art lodging in de Muntstraat, 
pal in het centrum van Leuven, is met 
zijn 15 unieke kamers een absoluut bui-
tenbeentje in het Leuvense hotelwezen. 
Deze groene Self Check-In slaapaccom-
modatie hanteert als rode draad Muziek 
en Moderne kunst in al zijn vormen, en 
trekt op alle niveaus de Milieubewuste 
kaart, wat al opvalt als je langs de impo-
sante groengevel binnenwandelt.
Elk van de 15 kamers is anders en draagt 
zijn eigen stempel van een gerenom-
meerde plaatselijke of internationale 
kunstenaar of muzikant.
Vlak boven het bekende café De Libertad, 
in het midden van dé restaurantstraat 
van Leuven, op één kilometer van het sta-
tion en op amper 100 meter van topbe-
zienswaardigheden, uitgaangsgelegen-
heden en straten vol winkels, is M-Street 
jouw ideaal gelegen verblijf.

Muntstraat 32
3000 Leuven
www.m-street.be

 M-Street art lodging

VISIT US

15
kamers
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M-Street art lodging in the Muntstraat, 
right in the center of Leuven, with  
its 15 unique rooms is an absolute 
‘must have been’ in the Leuven  
hotel industry.
This green Self Check-In sleeping  
accommodation uses Music and 
Modern Art in all its forms as a common 
thread, and draws the environmental 
awareness card at all levels, which is 
already noticeable when you walk in 
through the imposing green facade.
Each of the 15 rooms is different and 
wears its own stamp of a renowned 
local or international artist or musician.
Just above the well-known café  
De Libertad, in the middle of the res-
taurant street of Leuven, one kilometer 
from the station and barely 100 meters 
from top sights, nightlife and streets 
full of shops, M-Street is your ideally 
located residence.

VISIT US

M-Street art lodging 

15
kamers

Muntstraat 32
3000 Leuven
www.m-street.be
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Onze-Lieve-Vrouwstraat
3000 Leuven
T. +32 (0)16/21 31 41
F. +32 (0)16/21 31 44 
kh@martinshotels.com

Reservaties:  
boek online op  
www.martinshotels.com

 Martin's Hotel

VISIT US

5-150103
kamers

Martin’s Klooster is een 4- sterren-
hotel op een prachtig verscholen 
plekje midden in het historische 
stadscentrum.  Het voormalige 
16e eeuwse Klooster met rustge-
vende binnentuin beschikt over 
103 stijlvolle kamers, die combi-
neren originele elementen met 
modern design.

Martin's Klooster is a 4-star hotel 
in a beautifully hidden spot in the 
middle of the historic city center. 
The former 16th century Monastery 
with an orangery, has 103 stylish 
rooms, which combine original 
elements with modern design.
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Het Park Inn by Radisson Leuven is 
centraal gelegen naast het station 
van Leuven op wandelafstand van 
het centrum.

Het hotel biedt:
• 133 kamers en 5 vergaderzalen
• Restaurant en gezellige bar
• Gratis WiFi en fitness

The Park Inn by Radisson Leuven is 
centrally located alongside Leuven
Central Station at walking distance of 
the city centre and key attractions.

The hotel offers:
• 133 modern rooms and 5 flexible 

meet rooms
• Restaurant and cosy bar
• Free Wifi and fitness

Martelarenlaan 36
3010 Leuven
T. +32 (0)16/61 66 00
F. +32 (0)16/61 67 00 
info.leuven@parkinn.com
www.radissonhotels.com/ 
en-us/hotels/park-inn-
leuven

VISIT US

Park Inn by Radisson 

133
kamers
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Groot Begijnhof 15
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 10 10
info@bchotel.be
www.bchotel.be

 Begijnhof Hotel

VISIT US

3071
kamers

Gunstig gelegen in een rustige,
groene omgeving vlot bereikbaar, 
op wandelafstand van het centrum.
Persoonlijke service en kwaliteit.
Eigen parking, fitness, sauna en 
fietsverhuur.
Volledig gerenoveerde kamers
met inloopdouche, airco en suitepad 
(digitale communicatie).

Situated in a calm, green area at walk-
ing distance from the heart of Leuven.
Personal, high quality service.
Parking, fitness, sauna and  
bike renting.
Our rooms have been recently reno-
vated with walk-in shower, airco and 
suitepad (digital communication)
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Nopstal 51 
3202 Rillaar (Aarschot)
T.+32 (0)16/50 22 19
info@pluimpapaver.be
www.pluimpapaver.be

Sluitingsdagen:
zie website

VISIT US

Pluimpapaver 

©
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5
kamers

A label

Kleinschalig logies verscholen in een 
groene, rustige omgeving op 20 km 
van Leuven-centrum.
Ideale uitvalsbasis om het Hage-
land te ontdekken en te proeven. 
Met fietsknooppunt 7 voor de deur 
ben je meteen op pad om de wijde 
omgeving rondom Aarschot en ook 
kunststad Leuven te bezoeken.

Het hotel biedt:
• 5 gastenkamers in een groene, 

landelijke omgeving
• gratis parking en fietsenstalling
• 's avonds huisbereid dagmenu 

(mits reservatie vooraf)
• vanaf Hemelvaart: Pluimpapaver 

Glamping in de boomgaard

Vermeld de code”HBL23” bij je reser-
vatie en ontvang een straf streekpro-
duct bij aankomst.
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Brusselsestraat 52
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 31 11
F. +32 (0)16/23 87 92
H1457@accor.com
www.ibis.com/1457

 Ibis

VISIT US

50  
(25 rooms)

75

75 kamers gelegen in het cen-
trum van Leuven. Betalende 
privé parking.
Kamers met douche, WC, media 
TV, Airco en gratis WIFI. 
Elke ochtend  kan u  genieten 
van een ontbijtbuffet en aan de 
bar van een Belgisch biertje.

75 rooms in the heart of Leuven.
Private parking (to be paid).
Rooms with shower, wc, media TV,  
airco and free WIFI.
Every morning, breakfast buffet and 
you can enjoy a belgian beer at our bar.

18



Gelegen achter het station,  
op wandelafstand van het  
centrum van Leuven.
Alle kamers zijn rookvrij.  
Multimedia en gratis WIFI.
Topniveau en kwaliteit aan een  
aantrekkelijke prijs.
Er is publieke en betalende parking 
aan het station.

Near the railway station, at walking dis-
tance from the heart of Leuven.
All rooms are no smoking.  
Multimedia and free WIFI.
Top class and quality at an attractive price.
Public and paying parking at the station.

Martelarenlaan 10
3010 Leuven
T. +32 (0)16/47 98 80
F. +32 (0)16/47 98 81
H6682@accor.com
www.ibis.com

VISIT US

Ibis Budget 

348  
(139 rooms)
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 Novotel

Novotel Leuven Centrum ligt op 10 minu-
ten van het station en op 15 minuten lopen 
van het historische centrum van Leuven. 
In het viersterrenhotel kan U genieten 
van de lokale gerechten en drankjes in de 
Novotel Gourmet Bar. Voor een geslaagde 
vergadering of receptie beschikt het hotel 
over 6 modulaire ruimten en een uitste-
kend restaurant.

The hotel is just a 10-minute walk from the 
train station. The historical city center of 
Leuven is a 15-minute walk from the hotel.
In the hotel you can enjoy local dishes 
and Belgium beers in the Gourmet Bar. 
Whether you are organizing a meeting 
or a reception, the six modular meeting 
rooms and the restaurant will ensure your 
events are a success.VISIT US

250
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139

Novotel Leuven  
Centrum
Tel: +32 (0)16 213 200
Fax: +32 (0)16 213 201
E-mail:  
h3153@accor.com
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Irish College Leuven offers an authen-
tic location that has been present for 
over 400 years just a couple of minutes 
walking from the centre of Leuven.  

Guests enjoy a unique heritage expe-
rience drawing on the inspiration of 
learning and writing of the past. Irish 
College Leuven hosts education and 
training programmes, conferences and 
colloquia, and networking and cultural 
events for universities, businesses, and 
public authorities from around Europe.

All comfortable 59 bedrooms are avail-
able in a mix of singles, twins or duplex 
rooms and are ensuite. In the dining 
room guests are offered a breakfast 
buffet with a selection of hot and cold 
meal choices. Guests can also enjoy 
the tranquil setting of the College’s 
10,000m² enclosed garden.

Janseniusstraat 1
3000 Leuven
T. +32 (0)16/310 430 
E-mail: reception 
@irishcollegeleuven.eu
www.irishcollegeleuven.eu

250 150 80

EXPERIENCE 
OUR 3D TOUR

VISIT US

Irish College Leuven

59 
kamers
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Leuven bids you  
a warm welcome

So much in one city
Capital city of beer, good taste and shopping 
enjoyment, but also the guardian of religious 
and cultural heritage and centre of expertise 
and innovation. How to sum Leuven up in a sin-
gle word? Frankly, it’s impossible. Regardless of 
whether you are a seasoned city-tripper, a cul-
tural values hunter or a fervent shopper, you will 
always find your needs more than adequately 
met in Leuven. Enjoy everything that the city 
has to offer... and then return again and again to 
repeat the experience. The city will surprise you 
anew with every return visit.
www.visitleuven.be

© ToerismeLeuven
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All beer taps are opened in Leuven. The city is 
more than ever 'The place to beer' with its beer 
routes, tasting sessions and brewery visits. 

Leuven Innovation Beer festival
A very special beer festival that honours the 
centuries-old beer tradition while highlight-
ing innovation. Craft brewers from around the 
world demonstrate their innovative approach 
and let you sample their beers. 
www.leuveninnovationbeerfestival.com

Summer in Leuven 
With a wide range of music and events during 
the summer, Leuven keeps striking a chord: 
www.visitleuven.be/en/summer

• Beleuvenissen (3 Fridays in July): Free music 
festival with national and international music 
in open air. 

• M-idzomer (July 27 >< July 30 2023): Unique 
summer festival in the lovely courtyard of M 
Leuven with concerts, comedy, performance, 
dance, spoken word and visual arts.

 www.m-idzomer.be

• Hapje–Tapje and Barmens’ race (Sunday, 
August 6th 2023): A culinary festival in the city 
centre with good food and drinks and loads of 
atmosphere.
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• Half Oogst (mid August): street art, dance and 
free concerts: this two-day dance and move-
ment event is taking over the city of Leuven! 

• During the summer months you can also en-
joy surprising art exhibits in M Leuven

 www.mleuven.be

Winter Season in Leuven 
December
The darkest days of the year also just happen to 
be some of the cosiest in Leuven. Stroll cheer-
fully through the Christmas market, wander 
through the gorgeous winter garden, take in 
some classic concerts, or be awed by the light 
art route.   
www.winterseasoninleuven.be

© Willem Govaerts
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For more information about the different events 
in Leuven, drop by Visit Leuven (Naamsestraat 3)  
or check www.visitleuven.be.

ILuvLeuventicket
The ILUVLeuven Ticket lets you visit all the 
Leuven highlights for a very competitive price. 
There are two formulas.
www.visitleuven.be

The University Library and the tower
The reading room is really impressive. Discover 
the history of the university library and enjoy a 
splendid view from the balcony. 
www.visitleuven.be

© KarlBruninx
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TIP
Streetart Cities app
Leuven features a great deal of impressive 
street art. A map of the city or a list featuring  
all the works of street art in a particular neigh-
bourhood, background information included,  
is available. 

Discover the loveliest walks in Leuven
Explore Leuven’s main attractions with the help 
of this handy map with individual walks.

Jooks Sport Tourism 
Run or walk by the city’s highlights using this 
free app. You’ll get some background info for 
each highlight on your 5- or 10-km route. 

App KU Leuven walking tours
KU Leuven students and researchers will take 
you on a walking tour along familiar and lesser- 
known sites linked to the university.

  Visit Leuven 
  visit.leuven   #visitleuven

www.visitleuven.be
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KWALITEITSVLEES
VERS VAN ‘T MES

Aarschotsesteenweg 130 | 3111 Wezemaal
tel 016 58 05 47 | vleeswaren.persoons@proximus.be

www.persoons-vandeborne.be
Open: Di - Vr 8u30 - 12u30 & 13u30 - 17u 0 | Za 8u - 12u

OOK VOOR HORECA & RESTAURANTS
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Op een paar jaar tijd is de Tiensestraat uitgegroeid 

tot een hotspot in Leuven. 

De authentieke gevels werden mooi gerestaureerd 

en zijn bij valavond prachtig verlicht.

De Tiensestraat herbergt reeds decennia meer 

traditionele restaurants die de laatste jaren  

aangevuld zijn met zowel hippe zaken alsook  

trendy casual food concepten.

Wat vast staat is dat de kwaliteit van de zaken 

hoog aangeschreven staat zowel bij de burger  

als bij de studenten van Leuven.

  Tiensestraat

30



In only a few years of time, the "Tiensestraat"  

became a hotspot in Leuven.

The authentic facades have been renovated  

and beautiful lightspots will give you a cosy  

feeling at evening.

The "Tiensestraat" has been for several decennia 

the place for traditional restaurants and,  

since a few years, trendy casual food concepts 

and beautiful stores were added to make this 

street even more cosy.

The quality of what you find here is highly  

appreciated by the tourists and the Leuven  

students.

Tiensestraat  
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Traditional french-belgian 
"cuisine" in a marvellous, 
historical setting.
We also have an entrance 
and a beautiful terrace at 
Muntstraat, 25.

Traditionele Frans-Belgi-
sche keuken in een prach-
tig historisch kader.
U kan ons ook bereiken in 
de Muntstraat, 25.
Ook hier hebben wij een 
mooi terras.

Tiensestraat 32 /  
Muntstraat 25
3000 Leuven
T. +32 (0)16/22 50 65
info@troubadour.be
www.troubadour.be

Openingsuren:  
zie website.

80 80 80

VISIT US

 De Troubadour
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Op zoek naar een crunchy plek 
voor je brunch, lunch of een har-
tige snack? Kom dan zeker langs 
om ons gevarieerd aanbod home-
made croques (onze Croquestars) 
te ontdekken. Eet je bij ons, krijg 
je steeds een seizoenssalade erbij.

Looking for a crunchy brunch, deli-
cious lunch or a quick snack? Than 
pop in for your homemade croque 
degustation (our Croquestars) 
served with a fresh salad, if you eat 
in our restaurant.

Also take out or delivery options  
(deliveroo, takeaway.com, Uber-eats).

Tiensestraat 35
3000 Leuven
T.+32 (0)16/907.907 
leuven@croquenroll.be
www.croquenroll.be

Sluitingsdagen:  
zondag en feestdagen.

24 40 18

VISIT US

Croque ´n Roll 
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Tiensestraat 28
3000 Leuven
T. +32 (0)16/22 35 64 
E-mail: sushileuven@
gmail.com
www.sushileuven.be

Openingsuren: 
van 12u00 t.e.m. 15u00 
en van 17u00 t.e.m. 
23u00.
Sluitingsdag: dinsdag

 Sushi Leuven

VISIT US

40 48 24

Japans restaurant en take 
away. Nieuw concept.
Wij serveren verse en 
home-made producten.
Verse sushi en sashimi, 
klaar gemaakt door een 
ervaren chef.
Take away: - 10%.

New concept in Leuven.
Home made products are 
served by an experienced 
chef de cuisine.
Sushi and sashimi are pre-
pared “à la minute’.
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Fish and chips in de Tiensestraat! 
Bia Mara staat voor seafood en dat 
kan je dan ook in alle mogelijke ma-
nieren terugvinden op hun menu. 
Dagelijks wordt er verse en duurza-
me vis geleverd en alle gerechten 
worden van begin tot het einde 
gemaakt door hun gepassioneerde 
chefs in eigen keuken. 
Geniet van een gezellig etentje in 
een originele omgeving met leuke 
tunes, lekkere gerechtjes om te 
sharen en een geweldige sfeer!  
Een must-do street food concept 
dat je niet kan missen tijdens een 
bezoekje aan Leuven.

Bia Mara stands for fresh, sustainable 
and homemade Fish & Chips. Enjoy 
a cosy dinner with crunchy seafood 
dishes to share, great tunes and an 
amazing ambiance. A must-do street 
food concept while visiting Leuven! 

Tiensestraat 20
3000 Leuven
T. +32 (0)16/62 39 08 
E-mail:  
biamaraleuven@
gmail.com
www.biamara.com/
leuven

Sluitingsdag:  
zie website

35 35 16

VISIT US

Bia Mara 
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  Eetstaminee Domus

Tiensestraat 6
3000 Leuven
T.+32 (0)16/20 14 49 
info@domusleuven.be
www.domusleuven.be

Openingsuren:  
di-do: 11u tot 14u30 en 
van 17u30 tot 22u.
Vr - zo: 11u tot 22u.
Maandag: gesloten

VISIT US

80 300 200

Domus Leuven staat bekend 
voor zijn authentieke  
Belgische gerechten en 
uitgebreide bierkaart. Kom 
lekker eten in de huiskamer 
van Leuven en proef zeker 
onze huisgebrouwen bieren!

Domus Leuven is known for 
its authentic Belgian dishes 
and extensive beer menu. 
Come and enjoy a meal in 
Leuven’s living room and  
be sure to sample our 
home-brewed beers!
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Poule & Poulette herken je 
meteen aan het speelse 
funky interieur met onze 
gepatenteerde cosy zit-
boxen: je eet er als kippen 
op stok. Dit zorgt voor een 
heerlijk cocongevoel zodat 
je samen met vrienden, 
familie of collega’s gezellig 
kan genieten van onze heer-
lijke gerechten in een onge-
dwongen omgeving waar je 
helemaal jezelf mag zijn:  
fun loving food moments! 

Tiensestraat 15
3000 Leuven
T.+32 (0)16/79 21 52 
ts15@poulepoulette.com
www.poulepoulette.com

Openingsuren:  
zie website.

16 86 30

VISIT US

Poule & Poulette 
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Tiensestraat 38 
3000 Leuven
T. +32 (0)470/79 32 32
coffee@madmum.be
www.madmumcoffee.be

Openingsuren:  
Ma - za 8u30 tot 18u. 
Zondag 9u tot 17u.

Visit our website to see 
our other locations in 
Leuven.

 Madmum Coffee Roasters

VISIT US

30 65 60

Madmum is een plek waar  
je gelukkig wordt en kan  
genieten van vers gebrande 
specialty koffie.
Je kan bij ons ook terecht voor 
een vers ontbijt, een smakelijke 
lunch of een heerlijke, huis- 
gemaakte lekkernij.

Madmum Coffee is an independ-
ent speciality Coffee Roastery 
from Leuven, Belgium.
We believe in fresh roasted coffee 
and only serve the best quality.
Visit our bar for a fresh cup of  
coffee and discover our
homemade breakfast or lunch.
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Buona cucina italiana
Beeld het even in. Italië.  
De warmte van de zon, een 
dorp tussen groene heuvels, 
een fijn lokaal restaurant.  
Je vindt het gewoon bij ons.
Kom ook eens een kijkje 
nemen in ons ijssalon  
in Kortenberg.
Artisanaal ijs, wafels en  
desserts…

Tiensestraat 23
3000 Leuven
T.+32 (0)16/90 15 38 
info@osteriamichele.be
www.osteriamichele.be

Gelateria
Dr. V. De Walsplein 14
3070 Kortenberg
gelateria@osteriamichele.be

Openingsuren:  
zie website

20 59 22

VISIT US

Osteria Michele 
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 Quetzal De Chocoladebar

Alfons Smetsplein 3
3000 Leuven
T. +32 (0)16/82 59 88
leuven@quetzal.be
www.quetzal.be

Open: 
Ma-vr: 10u - 22u
Za: 13u - 22u
Zo: 13u - 18u

VISIT US

20 50 45

Alles voor de echte chocolade-
liefhebber, en meer…
Onze bar is in hartje Leuven 
gelegen, over de Valk, de 
faculteit van de rechten in de 
Tiensestraat. Kom eens langs 
en laat u verwennen. 

Everything for the chocolate 
lover, and more…  
Our bar is located in the very 
heart of Leuven, right across 
of the faculty of law,  
Tiensestraat. Please check us 
out, and allow yourself a treat. 
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Kleine, gezellige brasserie 
in het hart van Leuven.
Vlotte, vriendelijke  
bediening met heerlijke 
gerechten.
Goede prijs/kwaliteit  
verhouding.
Mooi buitenterras.

Cosy brasserie in the heart 
of Leuven.
Breakfast, pancakes,  
waffles, and a large choice 
of Belgian and eastern 
specialties.
Take away and delivery.

Rector de Somerplein 13
3000 Leuven
T.+32 (0)16/84 51 67 
info@fonske.be
www.fonske.be

Sluitingsdag: zondag.

85 30

VISIT US

Taverne Fonske 
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Geweldig! 
Hier starten wij!

TE KOOP

016 284 888
Louis Melsensstraat 8 • 3000 Leuven



Vleminckx Horeca Service
Stationstraat 180 bus 6D

3110 Rotselaar
T 016 29 66 35  F 016 29 61 02   info@vlem.be

alles voor uw keuken
kwaliteit en service 

aan de juiste prijs
7000 food en non food 

producten

vleminckxGROOTHANDEL HORECA GROSSISTE

Agora Culinair Vleminckx BV
Stationstraat 180 bus 6D

3110 Rotselaar
T 016 29 66 35 F 016 29 61 02  info@vlem.be



Fris Doekske bv
Papier- en hygiënewaren Horeca – Onderhoudsproducten 

Verpakkingen - Verfrissingsdoekjes
Kleine Mechelsebaan 56A

B-3200 Aarschot
GSM +32 (0)496/86.17.44

Bestellijn +32 (0)493/66.71.00
info@frisdoekske.be
www.frisdoekske.be



S o c i a a l  S e c r e t a r i a a t  E A S Y PAY
Geldenaaksebaan 329 3001 Heverlee  

+32 (0)16 31 92 19
infosse600@easypay-group.com

www.easypay-group.com

Zoveel meer dan een 

HR-Dienstverlener!

Advertentie Horecagids - 110 x 170 mm.indd   1Advertentie Horecagids - 110 x 170 mm.indd   1 26/09/2022   17:35:1226/09/2022   17:35:12



Leuvense Culinaire Hoofdstraat

De Leuvense Muntstraat staat voor eten, drinken en bovenal voor genieten. 
In dit culinaire hart van Leuven nestelt jong en oud zich graag aan een 
van de talrijke tafels om te kijken hoe het leven er passeert.

Wanneer je door de Muntstraat wandelt gaat de wereld voor je open! 
Belgische, Franse of Italiaanse maaltijden? Een snelle informele hap of 
een uitgebreide lunch met vis- en schaaldieren? Een pastagerecht of een 
lekkere pizza? Een heerlijke Mexicaanse tortilla, een gezonde sushimaal-
tijd, een gourmetburger, de betere wok of de gespecialiseerde Franse  
fijne gastronomie? Of liever de Griekse keuken? Het maakt niet uit,  
iedere lekkerbek is hier in de juiste straat! Van Italië tot Japan en van 
Europa tot Latijns-Amerika, hier ligt de wereld aan je voeten…
Beleef de unieke sfeer van de Muntstraat tijdens de zomer wanneer 
de muziek van de Beleuvenissen door de straat weerklinkt. Of kom de 
eerste zondag van augustus naar ons culinair zomerfestival Hapje-Tapje, 
een smakelijk gebeuren voor fijnproevers en genieters. 
Drink, lunch of dineer in het culinaire hart van Leuven, gelegen in de 
schaduw van het majestueuze stadhuis, bezoek er de populaire cafés  
en laat je gaan tot in het diepste van de nacht!

Welkom in de Muntstraat!
www.muntstraat.be
www.facebook.com/muntstraatleuven

  Muntstraat
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De Muntstraat is volledig autovrij, maar je kan 
makkelijk parkeren in de Heilig Hart Parking in  
de Naamsestraat of de Ladeuzeparking, beide  
op wandelafstand.

Enjoy yourself here while watching so much life 
pass by. 

Lunch or dine at affordable prices in one of the 
many highly-rated and widely varying restaurants. 
Familiar Belgian, French or Italian meals? A quick 
casual bite? 
Greek gastronomy? Delicious fish and shellfish?  
A pasta dish,  a tasty pizza or a gourmet burger?  
A spicy Mexican tortilla,  a healthy sushi meal, the better wok or specia-
lized French  fine cuisine?

Whatever you’re hungry for, you’ve found the right street!
Refresh yourself in the culinary heart of Leuven, in the shadow of the 
majestic town hall.
Drink and dine here, visit the popular pubs and enjoy yourself until the 
wee hours of the night.

Welcome to the Muntstraat
www.muntstraat.be
www.facebook.com/muntstraatleuven

Muntstraat  
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Gerestaureerde patriciërswoning. 
Mooi en ruim restaurant, met 
twee afzonderlijke zaaltjes en een 
aangenaam terras. 
Puur Belgische keuken met 
uitzonderlijk en uniek aanbod 
Belgische bieren (75 cl op kurk).
Al meer dan twintig jaar zwaait  
Stijn Gille de scepter in 
de keuken. Hij werkt 
vooral met lokale, verse en 
seizoensgebonden ingrediënten.
Er gaat ook meer en meer 
aandacht naar vegetarische 
schotels, veganistische en 
ketobereidingen wat vrij uniek is 
in Leuven.
Interessante keuzemenu's op 
aanvraag voor groepen.

Muntstraat 44
3000 Leuven
T. +32 (0)16/23 75 23
info@mykene.be
www.mykene.be

120 130 90

VISIT US

 Mykene
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A nice and spacious restaurant 
with a pleasant terrace.
Mykene offers purely Belgian 
cuisine and has an exceptional 
and unique range of belgian 
beers (75cl with cork). 
Stijn Gille has held sway in the 
kitchen for more than 20 years,  
he mainly works with local, fresh 
and seasonal ingredients, because 
the menu changes according to 
the rhythm of the seasons. 
There is also more and more 
attention for vegetarian dishes 
and vegan and ceto preparations 
which is quite unique in Leuven.
Multiple choice menu's on 
demand for larger groups.

Open 7/7
11u30 tot 14u
17u30 tot 21u30

120 130 90

VISIT US

Mykene 
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Muntstraat 28-30
3000 Leuven
T. +32 (0)16/23 93 93
info@libertad.be
www.libertad.be

 Libertad

Je hoort er de beste all-time Music en 
de betere StuBruMuziek, elke dinsdag-
avond is er de wekelijkse muziekquiz, 
regelmatig zijn er (zondagavond)op-
tredens en in mei zijn er de legendari-
sche Libertadfeesten. 
Je komt er voor je vrienden voor en 
achter de toog, de perfect getapte 
Stella, het geliefde zomerterras, de 
hoge fun-factor en last but not least 
het collectieve ‘dit is mijn living’ gevoel. 
En dat al sinds 1981…

Music, friends, perfect draft beer, 
Music quiz every Tuesday, regular 
performances, the legendary Libertad 
festivities in May, the fun factor and 
‘coming home’ feeling. Since 1981 the 
ingredients of this famous pub!

VISIT US

30 70 50
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Kom genieten van onze 
Mexicaanse sfeer en gezel-
ligheid. 
Margaritas, fajitas en burri-
tos; van niet pikant tot hot.
Sinds 1994 een vaste waarde.

Visit us and enjoy our cosy 
Mexican atmosphere.
Margaritas, fajitas and 
burritos, from "not spicy" to 
"hot spicy".
A place to be since 1994.

Muntstraat 40-42
3000 Leuven
T. +32 (0)16/20 74 45
www.newmexico.be

Openingsuren:
Ma-vr : 17u30 - 22u  
Za 12u - 14u en  
17u30 - 22u
Sluitingsdag: zondag

14 70 20

VISIT US

New Mexico 
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 Samourai

Muntstraat 9
3000 Leuven
T. +32 (0)16/22 62 88
Gsm: +32 (0)484/62 49 16
samouraileuven@gmail.com
www.samouraisushi.be 

Openingsuren:  
van 12u tot 14u30 en  
van 17u tot 22u30.

25 80 50

VISIT US

Wij serveren Aziatische  
fusie en klassieke sushi, 
nigri, sashimi met alleen 
dagverse producten.
Ook wok- en grillgerechten.
Budgetvriendelijk studen-
tenmenu.

Classic & innovative sushi, 
sashimi, Asian fusion dishes, 
grill dishes, cocktails.
We only serve fresh products.
Special promotions for our 
students in leuven.
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Mexicaanse en Zuid- 
Amerikaanse keuken.
Fajita’s, Argentijnse  
entrecôte, chili con carne,  
tacos, pollo….
Ook  vegetariërs kunnen 
bij ons terecht.
Aangepaste Zuid- 
Amerikaanse wijnen.

Mexican and South  
American kitchen.
Also vegetarian.
South American wines will 
complete your diner.

Muntstraat 12
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 08 63
lacantinadelcoronel@
gmail.com 
Like us on facebook:  
La Cantina del Coronel
www.lacantina.be

Openingsuren: alle dagen: 
12u - 14u,  17u30 - 22u.  
Maandag gesloten.

40 70 30

VISIT US

La Cantina del Coronel 
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Traditional french-belgian 
"cuisine" in a marvellous, 
historical setting.
We also have an entrance 
and a beautiful terrace at 
Tiensestraat, 32.

Traditionele Frans-Belgi-
sche keuken in een prach-
tig historisch kader.
U kan ons ook bereiken in 
de Tiensestraat, 32
Ook hier hebben wij een 
mooi terras.

Muntstraat 25 /  
Tiensestraat 32
3000 Leuven
T. +32 (0)16/22 50 65
info@troubadour.be
www.troubadour.be

Openingsuren:  
zie website.

80 80 80

VISIT US

 De Troubadour
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Burger Folie, dé referentie  
in Leuven voor huisgemaakte 
Gourmet Burgers.  
Eerste sinds 2013.  
Keuze uit 14 heerlijke recepten,  
te combineren met vlees,  
kip of veggie ... verse frietjes, 
dagverse slaatjes ...

Burger Folie, the reference  
in Leuven for homemade  
Gourmet Burgers.  
First since 2013.  
Choice of 14 delicious recipees to 
combine with meat, chicken or veggie... 
fresh fries, vegetable salads etc…

Muntstraat 4
3000 Leuven
T. +32 (0)16/88 66 08
info@burgerfolie.be
www.burgerfolie.be

Openingsuren:  
di -zo: 18u - 21u30.
Sluitingsdag: maandag.

60 30

VISIT US

Burger Folie 
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 Moorinneken

Grote Markt 10
3000 Leuven
T. +32 (0)16/20 80 44
info@moorinneken.be
Bezoek ons op Facebook.
www.moorinneken.be

Openingsuren:  
10:00 - 01:00
Alle dagen geopend

VISIT US

12 32 48

Trendy restaurant waar 
culinair genieten centraal 
staat: op de kaart vindt u 
originele gerechten met 
dagverse producten. Spring 
gerust ook binnen voor een 
heerlijke koffie met prachtig 
uitzicht op de Grote Markt.

Trendy restaurant where culinary 
pleasures are the key: with a menu 
full of original homemade and fresh 
products. Feel free to drop in for a 
delicious coffee with an outstand-
ing view of the Grote Markt.
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Resto Cafe Agora is gevestigd 
op de Grote Markt van Leuven.
Het interieur is een mix van 
mooie Oriëntaalse aardse tin-
ten met natuurlijke accenten.
Feest- en vergaderzaal, voor-
zien van alle gemakken, zoals 
beamer, flipover, geluidsin-
stallatie en WIFI.
Reserveren is een must.

Resto Cafe Agora is located 
in front of the townhall of 
Leuven.
Warm interior, with a natural 
and Oriental touch.
Party- and meeting room.
Reservation is required.

Grote Markt 3, 4
3000 Leuven
T. +32 (0)16/23 52 52
info@agora-leuven.be
www.agora-leuven.be

Openingsuren:  
10u tot 23u.
Sluitingsdag:  
maandag.

30 60 60

VISIT US

Agora 
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 Notre Dame

Grote Markt 11
3000 Leuven
T. +32 (0)16/22 37 62
www.notredame-leuven.be

Sluitingsdag: maandag

VISIT US

40 200 150

Een snelle hap of een uit-
gebreide maaltijd in een 
losse sfeer vindt u hier,  
pal in het centrum. Gezel-
lig interieur, uitgebreide 
kaart en een vlotte service. 
Al meer dan 35 jaar een 
gevestigde waarde.

A quick bite or a leisurely meal in 
a relaxed setting, in the heart of 
the city centre. Cosy interior, ex-
tensive menu and good service. 
A leading established address for 
over 35 years.
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Een trendy kosmopolitische 
bar/brasserie op de  
Grote Markt met heerlijke  
cocktails & hapjes &  
verfijnde gerechten in  
een ontspannen en  
supergezellige sfeer!

A laid-back cosmopolitan 
bar/brasserie on the Grote 
Markt with great cocktails 
& bites & exquisite food in a 
relaxed agreable ambiance!

Grote Markt 2
3000 Leuven
T.+32 (0)16/58 58 52 
www.barlouis.be

Sluitingsdag: zondag, 
behalve koopzondagen.

8 55 55

VISIT US

Bar Louis 
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 McDonald’s Leuven Kortestraat

Kortestraat 7-9
3000 Leuven

Openingsuren: 
Elke dag open vanaf 
11u00 tot 1u00.
Woensdag en don-
derdag tot 3u00.

VISIT US

100 130 10

Sinds 1993 is McDonalds Leuven 
Kortestraat een gevestigde waarde in 
het bruisende hart van Leuven. Reeds 
bijna 30 jaar streven we ernaar om net 
dat tikkeltje meer te zijn dan het zo-
veelste fastfood restaurant. Onze klan-
ten zo snel mogelijk, zo goed mogelijk 
serveren en dat met een glimlach, dat 
is ons doel. En zeg nu zelf, wie lust niet 
onze heerlijke Big Mac?!

Since 1993 McDonalds Leuven Korte-
straat has been an established value 
in the bustling heart of Leuven. For 
almost 30 years we have strived to be 
more than just another fastfood res-
taurant. Serving our customers good 
quality as quickly as possible and all 
this with a smile, that’s our goal. And 
let’s be honest, who doesn’t like our 
tasty Big Mac?!

Always Open for Good Times
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Punto Caffè, "original since 2004" in  
de L. Vanderkelenstraat, en met
intussen een tweede vestiging,  
Punto Kiosk, in de Brusselsestraat.
Bij Punto kan je terecht voor een heer-
lijke kop koffie, een frisse smoothie 
of milkshake en wordt er de hele dag 
door ontbijt en lunch geserveerd.
Een verse dagsoep, een assortiment 
bagels en boterhammen of een goed 
stukje cake, bij Punto kan het allemaal.
Tot snel.

Come and join us for a delicious cup of 
coffee, a tasteful smoothie or milkshake. 
We serve breakfast and lunch from 
opening to closing time.
Fresh soup, bagels, sandwiches, cake .....
See you soon.

L. Vanderkelenstraat 17a
en Brusselsestraat 53
3000 Leuven
T.+32 (0)16/29 22 20 
info@puntocaffe.be
www.puntocaffe.be

Openingsuren:
Punto Caffè: ma – vrij 
8u-17u, za 9u-18u.
Open op koopzondagen 
12u-17u.
Punto Kiosk: ma – vrij  
8u-17u, za 8u-18u.

12 30 30

VISIT US

Punto Caffè / Punto Kiosk 
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De Oude Markt is een begrip op zich.
Ook wel bekend als ‘De Langste Toog’ is dit plein met 
meer dan 40 horeca zaken in het historische stadshart 
een horeca-epicentrum dat zijn gelijke niet kent.
Bruine kroegen liggen zij aan zij met restaurants, trendy 
danscafés, brasseries, sportcafés, snackzaken, studenten-
bastions, gespecialiseerde biercafés en hippe cocktailbars.
En er is géén mooier geluid op de wereld dan het uitno-
digende geroezemoes van de befaamde terrasjes. Zodra 
de eerste zonnestralen zich laten zien, stroomt men van 
heinde en verre toe om ‘een terrasje te doen’.
De Oude Markt is ook de bakermat van enkele overbe-
kende evenementen. Het Groot Verlof, Beleuvenissen, 
Hapje-Tapje, Half Oogst, Studenten Welkom, Leuven 
Countdown…
De unieke setting van het plein met de flankerende 
drankstandjes van de cafés heeft al menig artiest, en 
natuurlijk ook het publiek, weten bekoren.
Ochtendkoffies, lunchen, een zonnig terrasje, aperitiefje, 
een fijn diner, of een avondje uit?
De Oude Markt biedt het allemaal!

  Oude Markt
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No less than 40 bars offer a range of different enter-
tainment for young, youthful and young at heart.
Pubs lie side by side with restaurants, trendy dance 
cafés, brasseries, sports bars, snack business, students 
bastions, specialist beer cafes and trendy cocktail bars.

Morning coffees, lunches, a sunny terrace, aperitif, a 
fine dinner, or a night out? The Old Market offers it all.

Welkom! Bienvenue! Benvenuto! Willkommen! 
Bienvenidos! Welcome!

 oudemarktleuven
www.oudemarktleuven.be 

Oude Markt  
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 Bardot

Oude Markt 16
3000 Leuven
info@bardotleuven.be

Openingsuren:  
vanaf 14u.
Aparte zaal  
ter beschikking

VISIT US

30 70
+ 100 rechtstaand

80
40 overdekt,  

40 niet overdekt
babytafel ter 
beschikking

toegankelijk  
toilet

Verse pils uit de indrukwekkende bier-
tanks, getapt, volgens de regels van de 
kunst, door een wereldkampioen.
Heerlijke state-of-the-art cocktails.  
De eetkaart staat helemaal in het 
teken van foodsharing zodat iedereen 
kan genieten van de small bites.
Geniet van een verfrissend drankje 
op het uitgestrekte en meest zonnige 
terras van het hele plein. Of zoek de 
winterse gezelligheid in de verwarmde 
glazen cocon.
Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
avond onweerstaanbaar feest met de 
dj's tot in de vroege uurtjes.

Fresh draftbeer, state-of-the art cocktails.
Enjoy our small bites.
Sunny terrace, and in the winter  
we will welcome you in our cocoon, 
made of glass.
Live dj acts on thursday, friday and  
saturday evening until morning hours.
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Van filet pur tot spaghetti bolog-
naise, van een lekkere cocktail 
tot een warme choco, de kaart 
kent een uitgebreide keuze. 
Wanneer de keuken sluit op 
donderdag, vrijdag en zaterdag, 
neemt de DJ het over en ver-
andert de zaak in een danscafé 
voor een leuk avondje uit. 
Op maandag- en woensdag-
avonden zijn er salsaparty's.

Café Manger is situated on the 
famous 'Oude markt' in Leuven 
where it's always full of life with 
cosy terraces.

Oude Markt 29
3000 Leuven
T. +32 (0)16/58 48 62
cafe.manger@hotmail.com
www.cafemanger.be

Sluitingsdagen: 
www.cafemanger.be

80 70 180

VISIT US

Café Manger  
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Ontdek de hemel op aarde  
voor drankenliefhebbers!

Het team van de familie Van Craenenbroeck, die met 4 generaties sinds 1892 de oudste 
klant is van Stella Artois, heet u van harte welkom op de Aarschotsesteenweg!
Maar liefst 1000 m2 wacht op u om ontdekt te worden. 
Zodra u de winkel betreedt, wordt u ondergedompeld in een ongezien drankenparadijs!
U vindt er een verscheidenheid van meer dan 2000 speciale bieren, 160 gins, 600 wijnen 
en een exclusieve selectie van whisky’s en rums. Een gepassioneerd team met zytho-
loog en sommelier staat paraat om u met raad en daad bij te staan.
Tover bij elke gelegenheid een lach op iemands gezicht met één van onze geschenken, 
volgens uw wensen samengesteld en met de beste zorg ingepakt.

Discover heaven on earth  
for beverage enthusiasts!
The team of the Van Craenenbroeck family, who has been a client of Stella Artois  
for 4 generations since 1892 and can proudly call themselves their oldest client,  
welcomes you on Aarschotsesteenweg!
A floor area of more than 1,000 m2 is waiting for you to be discovered.
Prepare to be immersed in an unimaginable beverage paradise upon entering the store.
You will find a variety of more than 2,000 specialty beers, 160 gins, 600 wines and an 
exclusive selection of whiskeys and rums. A passionate team, including a zythologist 
and sommelier, is there to advise and assist you.
Conjure a smile on someone’s face on every occasion with one of our presents,  
composed according to your wishes and wrapped with our best care.

Aarschotsesteenweg 108, 3012 Leuven
Openingsuren: maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00
Winteruur: zaterdag tot 17u00
+32(0)16 29 43 72 - leuven@drinksvcb.be
Ruime parkeergelegenheid
www.drinksvcb.be

GRATIS 
1 TRIPEL LOUVANISTE
Bij aankoop vanaf €25,00



Belgisch-Franse keuken met 
uitstekende streekproducten. 
Reeds 40 jaar een begrip in 
het historisch centrum van 
Leuven. Verzorgde wijnkaart 
en ruim aanbod van bieren. 
3 aparte zaaltjes en, in de 
zomer, gezellig terras.

Belgian-French cuisine in the 
historical heart of Leuven. 
Since 40 years.
We offer you a large choice of 
quality wines and beers.
In the summer; you can enjoy 
our terrace. 

Krakenstraat 8
3000 Leuven
T. 016/22 02 59
nachtuil.leuven 
@gmail.com
www.nachtuil.be

Openingsuren:  
di - zo: 18.00 - 01.00
Sluitingsdag:  
maandag

30 80 20

VISIT US

De Nachtuil 
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 Mr. Crêpe

20 40 30

VISIT US

Parijsstraat 22
3000 Leuven
T.+32 (0)16/60 19 57
info@mr-crepe.be 
www.mr-crepe.be

Openingsuren:  
ma - za: 10u - 20u.  
zon: 10u - 18u.
Sluitingsdag: wo.

Bij ons kan je terecht voor alle 
soorten pannenkoeken, van tra-
ditionele, met suiker of Nutella, 
tot pannenkoeken met kaas en 
spek, of spinazie en mozzarella. 
Onze chef-kok heeft meer dan 
20 jaar ervaring.

Welcome in the world of  
pancakes.
If you want them sweet, with 
sugar or chocolate, or with 
cheese and ham, or even moz-
zarella and vegetables, our chef 
has more than 20 years of expe-
rience to satisfy your desires.
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Kalypta tapas bar & wereldkeuken 
restaurant.
De absolute top in Groot-Leuven 
qua aanbod.
Gerechten uit 10 verschillende 
landen.
Verwarmd terras.
Vergaderzaal voor 50 personen 
op de 1ste verdieping met groot 
scherm en projector.

Trip around the world.
We offer you a choice of dishes  
from 10 different countries.
Heated terrace.
On the first floor, you will find a 
conference room for up to 50 per-
sons. Large screen and projector 
provided.

Parijsstraat 21
3000 Leuven
T. +32 (0)16/23 24 06
info@kalypta.be
www.kalypta.be

Openingsuren:  
Zie website.

50 106 48

VISIT US

Kalypta 
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Parijsstraat 24-26
3000 Leuven
T. +32 (0)16/23 62 13

 resto ribs leuven
www.resto-ribs.be

 Resto Ribs

VISIT US

35 80 80

In de Parijsstraat, hartje Leuven, 
kan je bij ons genieten van ons 
concept “Ribbetjes à volonté”. 
Reeds meer dan 30 jaar is dit  
onze specialiteit.
U vindt er tevens ook lekkere bur-
gers, steaks en andere gerechten.
Studenten, toeristen of de gewone 
Leuvenaar kan hier terecht voor 
een kleine hap, een middag- of 
avondmaal.
Gezellig terras.

“Ribs all You can eat” is our device 
since more than 30 years.
You can also try our delicious 
burgers, steaks and other dishes.
Nice place, right in the heart of 
Leuven, cosy terrace.
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Wij zijn een koffiebar en -branderij 
in hartje Leuven sinds 2004.
Bij Onan bieden we koffie en thee 
aan van de hoogst mogelijke kwali-
teit, recht van onze boeren.
Dit is onze passie en je zal snel mer-
ken dat deze passie besmettelijk is.
Je kan bij Onan terecht voor gerichte 
en gespecialiseerde service en 
informatie omtrent jouw favoriete 
product of zetwijze!

Since 2004, we serve coffee and tea 
at the best quality, directly imported 
from our local farmers.
This is our passion. You can ask 
us for any advice concerning your 
favourite product.

Parijsstraat 28
3000 Leuven
info@onan.be
www.onan.be

Opening: 7/7 van 
8u00 tot 17u30 

20 24

VISIT US

Onan Coffee & Tea 
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 De Blauwe Schuit

20 80 80

VISIT US

Mathieu De Layensplein 9
3000 Leuven
T.+32 (0)16/23 49 34 
info@deblauweschuit.be
www.deblauweschuit.be

Openingsuren:  
alle dagen vanaf 11u.
Keuken open van 11u30 
tot 22u.

Kom bij ons genieten van 
zomerse salades, croques, 
kaas- en garnaalkroketjes 
pasta's, scampi's, ribbetjes, 
hamburgers, ....
Ook vegetarisch en vegan.
Mooi en zonnig terras.

Unique brasserie in the 
heart of Leuven.
Salads, croques, ribs,  
hamburgers, ......
Come and visit us in this 
tropical interior or enjoy our 
beautiful terrace.
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De onvervalste sfeer van  
een Japanse ramenbar  
in hartje Leuven.
Authentieke noedelgerechten.
Slowfood als snelle hap.
Noedelsoepen gemaakt vol-
gens de regels van de kunst.

Susuru brings you the Japanese  

atmosphere in the heart of Leuven.

Slowfood, original noodles dishes.

Our noodles soup is made by our 

chef who learned the art of preparing 

it in Yokohama and Singapore.

Margarethaplein 6
3000 Leuven
info@susuruleuven.be
www.susuruleuven.be

Sluitingsdagen:  
zondag en maandag.

12 31 26

VISIT US

Susuru 
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 De Dry Tonghen

Busleidengang 6a
Vismarkt
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 41 43 
info@de3tonghen.be
www.de3tonghen.be

Openingsuren:
zie website.
Sluitingsdagen:  
zondag en maandag.

VISIT US

45 75 50

Foodsharing en mediterrane  
keuken in een huiselijke 
sfeer.
Ook ideaal voor grote  
groepen. Speciaal seizoens-
gebonden tapasmenu all-in,
Apart, sfeervol zaaltje.

Foodsharing and  
mediterranean "cuisine".
Groups are welcome.
We have special,  
all-in tapasmenu's.
Separated, cosy place  
for groups.

74



Foodsharing, dat is meer dan  
een etentje!

Gelegen op de Vismarkt kan je bij 
De Optimist komen genieten van 
een fusion wereldkeuken. Of heb  
je gewoonweg zin in een drankje 
met je vrienden of familie, dan is  
De Optimist the place to be.

Een tafel reserveren is niet nodig. 
Je kan gewoon langskomen, dan 
vinden we samen een plekje.

Also, this year is a special one.  
Come celebrate our fifth-year  
anniversary with a fresh beer  
or one of our homemade  
lemonades.

Vismarkt 7
3000 Leuven
T. +32 (0)16/25 85 81
www.deoptimist.be

Sluitingsdagen:  
zondag en maandag.

40 80

VISIT US

De Optimist 
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 Capital 88

Fonteinstraat 1A
3000 Leuven
T. +32 (0)16/25 55 44
E-mail: info@capital88.be
www.capital88.be

 @RestoCapital88
 @Capital.88

U kunt ook de volgende 
buslijnen nemen tot bij 
ons: buslijn 4, 5 en 6 met 
halte “Ridderstraat”.
Openingsuren: zie website

120 120 60

VISIT US

Van een snelle lunch tot een  
uitgebreid diner bent u bij ons 
aan het juiste adres.
Aziatische keuken, aange-
vuld met een eigen invulling, 
gebaseerd op 30 jaar Chinese 
culinaire ervaring.
Afhalen mogelijk.  
Ruime parking.

Quick lunch or complete  
dinner? Capital 88 will satisfy 
your desires.
Asian "cuisine", where we add 
our own touch, based on a 30 
year old experience.
Take out if you want it.  
Large parking space
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Villa De Frit (Fonteinstraat) 

8 24 32

Fonteinstraat 87
3000 Leuven
info@villadefrit-leuven.be
        

OPEN 7/7.

VISIT US

Verse, krokante en lekkere frietjes 
daar staan we voor bekend!
Bij Villa De Frit Leuven kan u kiezen 
uit een heel ruim aanbod van kwali-
teitsvolle (veggie) snacks, overheer-
lijke burgers en speciale toppings.
Ook voor krokante broodjes en ge-
zonde salades kan u bij ons terecht!
U kan ook steeds online bestellen 
via onze eigen website  
www.villadefrit-leuven.be  
om uw frietje op te halen!

We are well-known for our daily fresh, crispy and very tasty fries/chips!
Villa De Frit Leuven has a very large selection of quality  
(vegetarian) snacks, delicious burgers and special toppings.
We are also serving crispy baguettes and healthy salads!
You can always order online via our website  
www.villadefrit-leuven.be to pick up your fries!
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Naamsestraat 18
3000 Leuven
T. +32 (0)499/32 30 56
info@dentreprise.eu
www.dentreprise.eu

Openingsuren:  
17u00 - …
Sluitingsdag: zondag

 D'Entreprise

VISIT US

30 120 24

Brasserie-cocktailbar in het hart 
van Leuven.
Unieke mediterrane keuken, 
maar ook typisch Vlaamse 
gerechten.
Verwarmd achterterras.
Kom genieten van onze lounge- 
en jazzmuziek.

Brasserie-cocktailbar in the 
heart of Leuven.
Mediterranian "cuisine", but also 
typical Flemish dishes.
Heated terrace in the back of 
the brasserie.
Come and enjoy our lounge- 
and jazzmusic.
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Karakteristieke herenwoning in het  
centrum van Leuven.
Prachtig tuinterras omringd door  
het Rambergpark.
Gastronomische Frans-Belgische 
keuken.
A la carte restaurant in een eigen-
tijds warm kader.
Op maat uitgewerkte aanpak voor 
bedrijfsevenement, familiefeest, 
walking dinner,… tot 80 personen.

Beautiful renovated masterhouse in  
the center of Leuven.
Outside garden patio near by the  
Rambergpark.
Gastronomic French-Belgian cuisine.
Cosy à la carte restaurant.

Naamsestraat 72
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 26 26
info@restaurantdartagnan.be

www.restaurantdartagnan.be

Sluitingsdagen :  
zondag en maandag 
(behalve voor groepen 
vanaf 25 personen)

100 40 40

VISIT US

d'Artagnan 
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 Cum Laude/Faculty Club

Groot Begijnhof 14, B-3000 
Leuven
T. +32 (0)16/32 95 00
info@facultyclub.be
www.restaurantcumlaude.be

Openingsuren: Restaurant: 
ma - vr, ’s middags 12u - 14u 
en ’s avonds van 18u30 - 
21u. Voor vergaderingen, 
feesten en banketten: 
maandag – zondag

200 35-450 35

VISIT US

Cum Laude is het culinaire restau-
rant van Faculty Club dat gehuisvest 
is in het Groot Begijnhof (UNESCO 
als werelderfgoed). Het keukenteam 
serveert hoogstaande gastronomi-
sche gerechten volgens het ritme 
van de seizoenen. Bij mooi weer kan 
je genieten op het mooiste terras van 
Leuven. 

Cum Laude is the culinary restaurant 
of Faculty Club, which is located 
in the Grand Beguinage (UNESCO 
World Heritage). The kitchen staff 
serves high-quality gastronomic 
dishes according to the rhythm of 
the seasons. If the weather is nice, 
you can enjoy your meal in our beau-
tiful garden.

80



Synoniem voor Gastronomie,  
Gastvrijheid en Genieten zonder zorgen !

• Reeds 26 jaren brengen Masterchef 
Lieven en Gastvrouw Iris Demeestere 
samen met hun vakkundig opgeleide 
ploeg Topgastronomie tegen een eer-
lijke prijs. De gasten worden onthaald 
met een onvoorwaardelijke, discrete 
gastvrijheid.

• Modern gerenoveerde 18e eeuwse 
pachthoeve met mooi aangelegde bin-
nentuin en terras om ontspannen te 
genieten van de hoogwaardige keuken

• Topligging in bosrijke omgeving, vlak-
bij het kruispunt E40 – E314 en op 2 
minuten rijden van Leuven-Centrum

• Privé-parkeerplaats

Kapeldreef 46
3001 Heverlee
T. +32 (0)16/22 47 75
restaurant.arenberg@ 
telenet.be
www.restaurantarenberg.be
Open van woensdag t.e.m 
zaterdag, zowel 's middags 
als 's avonds.
Gesloten op zondag,  
maandag en dinsdag.

VISIT US

Restaurant Arenberg 

65 65
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 Nirvana Kitchen

8 50 16

VISIT US

Mgr. Ladeuzeplein 32
3000 Leuven
T.+32 (0)471/88 66 32 
info@nirvanakitchen-
leuven.be
www.nirvanakitchen-
leuven.be

Sluitingsdag:  
maandag.

Modern Indisch restaurant  
op het Ladeuzeplein.
Geniet van ons uitgebreid 
wijn per glas menu.
Kolkata Byriani in authentieke 
dum-stijl.
Als je eenmaal bij ons bent 
geweest, zal je zeker  
terugkomen.

Modern Indian restaurant  
in the historical centre  
of Leuven.
Extensive wine by the glass menu.
Taste the authentic dum-style 
Kolkata Byriani with a glass of 
Chardonnay from Napa Valley.
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Nieuw restaurant, genoemd 
naar de moeder van de eigenaar.
Marokkaanse specialiteiten zoals 
couscous, tagines .... , maar ook 
een ruime keuze uit hamburgers, 
pizza's, pasta's ....
Ontbijt vanaf 09.00 uur.
10% korting voor studenten.

This new Moroccan restaurant 
serves their local specialties  
such as couscous, tagine ... , but 
also a large choice of burgers, 
pizza, pasta ....
Breakfast from 09.00 am.
10% discount for students.
Also take away and delivery.

Vital Decosterstraat 2
3000 Leuven
T.+32 (0)493/73 62 66 

Sluitingsdag: zondag.

24 40 36

VISIT US

Atia 
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 Anna Specialty Bar

10 50 20

VISIT US

Anna is gelegen in het centrum van 
Leuven, recht tegenover Museum-M. 
Je kan er terecht voor een (h)eerlijk 
kopje Specialty koffie, thee en cacao 
in een gezellig en trendy kader. Geniet 
ook van een shopmoment, een brunch 
of afternoon thee, catering service, 
workshops... gepassioneerde barista, 
thee- en chocolade sommeliers staan 
voor u klaar met gespecialiseerde 
uitleg en service zodat je ook thuis kan 
genieten van jouw favoriete producten.

Anna is located in the center of Leu-
ven, opposite Museum-M. You can go 
there for a delicious cup of speciality 
coffee, tea and cocoa in a cozy and 
trendy setting. You can also enjoy a 
moment of shopping, a brunch or 
an afternoon tea, catering service, 
workshops...., Passionate baristas, tea- 
and chocolate sommeliers are at your 
service with specialized explanations 
so that even at home you can enjoy 
your favorite products.

L. Vanderkelenstraat 27
3000 Leuven
+32 (0) 497 31 56 50 
anna@specialtycompany.eu
www.specialtycompany.eu

Openingsuren:  
ma - za: 8u30 - 17u30,  
zon en feestdagen:  
10u30 - 16u30.
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Al 50 jaar staat de liefde 
voor het koken bij ons 
centraal.
Lokale, seizoensgebonden 
bio-producten.
Grensoverschrijdende vege- 
tarische keuken. Natuurlijk, 
echt en evenwichtig.

Vegetarian kitchen.
We use local, international 
bio- and season products.
Try us, you will be pleased.

Vlamingenstraat 55
3000 Leuven
T.+32 (0)16/22 97 05 
www.lukemieke.be

Openingsuren:  
zie website

Sluitingsdagen:  
Zaterdag, zondag en 
feestdagen.

30 55 40

VISIT US

Lukemieke 

85



Diestsestraat 38
3000 Leuven
T.+32 (0)16/22 33 72 
dememling@gmail.com

Sluitingsdag: zondag.

 Taverne Memling

VISIT US

15 80 48

Ruim assortiment aan zoe-
te en hartige lekkernijen.
Pannenkoeken, snacks, 
pasta's...
Geniet na het shoppen in 
de Diestsestraat van een 
koffie met crême brulée.

The place to be for sweets 
and snacks.
Pancakes, snacks, pasta.....
Have a coffee with "crême 
brulée" after your shopping 
in the Diestsestraat.
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Nina, de plek in Leuven waar je 
terecht kan voor een (h)eerlijk kopje 
Specialty koffie, thee en chocolade. 
Daarnaast staan gepassioneerde 
barista's, thee- en chocoladesom-
meliers voor jou klaar met gespe-
cialiseerde uitleg en service zodat 
je thuis ook van jouw favoriete 
producten kan genieten. 

Nina, the place in Leuven where 
you can go for a delicious cup 
Speciality Coffee, tea and chocolate. 
In addition, passionate baristas, tea- 
and chocolate sommeliers are at 
your service with specialized expla-
nations so that even at home you 
can enjoy your favorite products.

20 48 20

Nina Specialty Bar 

Diestsestraat 229
3000 Leuven
+32 (0) 497 31 56 50 
nina@specialtycompany.eu
www.specialtycompany.eu

Openingsuren:  
ma - za: 7u30 - 17u30, 
zon- en feestdagen: 
gesloten.

VISIT US
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Martelarenplein 1
3000 Leuven
T. +32 (0)16/20 16 25
F. +32 (0)16/44 56 98
E-mail: willy-noe@
hotmail.com

Openingsuren:  
dagelijks open van 
9u00 tot 01u00

 Marie-Thérèse

VISIT US

50 70

Sinds 1976 uitgebaat door 
de familie Quintens-Noé.
Talloze verenigingen en 
jaartallen.
Supporterslokaal en ticket-
verkoop R.S.C. Anderlecht.
Vriendenkring van de Post.
Twee vergaderzalen  
ter beschikking.

Typical Belgian "café" in 
front of the railway station.
We also serve pints and 
large pints.
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100 50 30

VISIT US

Frietcafé 

Het eerste Belgische Frietcafe 
samen met AB-Inbev.
Een verzamelplaats aan het 
station van Leuven voor een 
concert, bij het wachten op  
de trein of waneer je terug 
komt van vakantie.
Een ode aan de gouden  
sterren van ons culinair erfgoed 
FRIET & BIER.
Ook mogelijk voor groepen.

First Belgian beer and fries cafe.
Open 7 days a week.
Draft beer and fresh fries.
Also  for groups.

Tiensevest 16 
3000 Leuven
T. +32 (0)16/58 53 57 
info@frietcafe.be
www.frietcafe.be

Openingsuren:  
7 dagen op 7 open.
Afhaal en leveren  
mogelijk: zie website
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Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in het
leveren van verse frieten, kookaardappelen,
frietaardappelen, kroketten & tal van andere

aardappelproducten. 

www.aardappelennijs.be
info@aardappelennijs.be
0496 53 72 86



Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in het
leveren van verse frieten, kookaardappelen,
frietaardappelen, kroketten & tal van andere

aardappelproducten. 

www.aardappelennijs.be
info@aardappelennijs.be
0496 53 72 86

www.drinksonline.be
info@dekeyzerdrinks.be



Vlees, Wild & Gevogelte
Delicatessen

Riddersstraat 141 - B-3000 Leuven
T 016 22 18 31
long@longvl.be

www.atelierlong.be



bestelling@go-fresh.be 
0498 51 77 19

www.go-fresh.be

Levering van verse  
groenten, fruit  

en primeurs aan  
professionele klanten.



 McDonald’s Leuven Bondgenotenlaan

Bondgenotenlaan 86
3000 Leuven

7/7 open van 7u30  
tot 23u00

VISIT US

50 49 20

Sinds september 2021 nu ook op een 
boogscheut van het station. Honger-
tje gekregen na je treinreis, shopping 
trip of film? Wat is er lekkerder dan 
onze Maestro’s met een zalig lekkere 
McFlurry als dessert. En vergeet ook 
niet het overheerlijke ontbijt.

Since September 2021, now also a 
stone’s throw from the station.  
Hungry after your train trip, shop-
ping trip or movie? What could be 
better than our Maestro’s with a deli-
cious McFlurry for dessert. And don’t 
forget about our tasty breakfast!

Making Delicious, Feel-Good Moments 
easy for everyone. 
i’m leuven’ it.
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Reeds 23 jaar ervaring in 
het organiseren van cate-
ring voor BEDRIJVEN en 
PARTICULIEREN, in TAKE- 
AWAY of MET BEDIENING 
ter plaatse:
• Trouwfeesten
• Bedrijfsfeesten
• BBQ
• Buffetten
• Doctoraatsrecepties KUL 

en andere recepties
• Walking dinners

SPECIALITEIT is ‘ITALIE  
BIJ U THUIS’, ontdek het  
assortiment unieke  
Italiaanse catering op
www.traiteurculinesse.be

Tiensesteenweg 142
3360 Bierbeek
T.+32 (0)16/38 96 56
info@traiteurculinesse.be

Maandag is sluitingsdag
Geopend op feestdagen

 Like us on Facebook

VISIT US

Traiteur Culinesse 
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Ben je zelfstandige  
of wil je het worden ?

WORD V-NS LID
Voor slechts €18/maand 
(100% fiscaal aftrekbaar)

En geniet van onze kosteloze
• Tussenkomst bij onwillige debiteurs
• Tussenkomst in de verdediging van uw rechten 

bij een geschil met uw personeel
• Tussenkomst bij openbare instellingen
• Advies en tussenkomst bij een handelsgeschil
• Bijstand op gebied van handelsovereenkomsten 
• Bijstand bij vastgoedhuur     

Vlaams en Neutraal Syndicaat voor  
zelfstandigen en vrije beroepen

03/218.22.12
www.v-ns.be
info@v-ns.be

Professionele montage

Hoogwaardige kwaliteitspanelen

25 jaar garantie

Monitor je rendement via een app

Kies voor koop of huur!

ONZE SERVICE

Bespaar op uw 
energiefactuur!

Met zonnepanelen op uw woning of 
bedrijfspand*

Ook mogelijk zonder investering

Mail of bel ons NU 
voor een gratis 

offerte

VOORDELEN ZONNEPANELEN

Bespaar op je energiefactuur

Geen CO2 uitstoot

Meerwaarde op je woning

Snelle terugverdientijd

Milieubewuste keuze

hello@savesmart.be
0465 07 96 24
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 Café Maritime

Sas 3
3150 Tildonk
T. +32 (0)16/85 46 80
info@cafe-maritime.be
www.cafe-maritime.be
https://www.facebook.com/ 
deMaritime/

Sluitingsdag: maandag
Zomer: open vanaf 11 u  
tot … (1 april t.e.m. 31 ok-
tober)
Winter: gesloten

VISIT US

300 40 240

• Pleisterplaats  
voor genieters

• Ruim tuinterras met 
speeltuin en springkasteel

•  BBQ’s vanaf min. 25 tot 
300 personen

• The ideal place for  
the "bon vivant".

• Large garden terrace with 
playground and bouncy 
castle for the children.

• BBQ's for 25 to 300 persons.
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Betaalbare Frans-Belgische 
keuken met de seizoenen  
als basis.
Uitgebreide kaart, suggestie-
menu's.
Specialiteit: royale zeevruchten-
schotels, dagverse aanvoer.
Gezellig terras en rokerschalet.

French-belgian "cuisine" at  
a democratie price.
Extended menu-card and  
a lot of daily proposals,  
related to the seasons.
Cosy terrace and smokers 
chalet.

Tiensesteenweg 344
3000 Leuven
T. +32 (0)16/25 07 07
GSM +32 (0)495/89 57 46
info@bretoensehoeve.be
www.bretoensehoeve.be

Openingsuren:  
12u - 14u30 en 18u - 22u.
Sluitingsdagen: dinsdag, 
woensdag en zaterdag-
middag.

40 40

VISIT US

Bretoense Hoeve 

101



Sporthal-Zwembad 
Kessel-Lo
Stadionlaan 6
3010 Kessel-Lo
T. +32 (0)16/19 60 40
info@dekrans.be

Sluitingsdag: maandag

 Baan 7

VISIT US

100 100 40

De ideale plek om je kinderen 
op te wachten tijdens of na het 
zwemmen.
Of iets drinken na het sporten  
in de sporthal ?
Of live de wedstrijden van OHL 
volgen ?
Vernieuwd interieur.

The place to wait for your children 
while they are swimming or when 
they are finished.
Or having a drink after your train-
ing in the sports hall.
Live football coverage on our 
large tv screen.
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Eet- en praatcafé.
Estaminet uit de goede oude tijd 
in een sfeer van stilte binnen de 
muren van de abdij van Vlierbeek.
Ontmoetingscentrum voor ver-
enigingen, rustplaats voor wande-
laars, fietsers, abdijbezoekers en 
kaartspelers.
Verhuur van zalen tot 120 personen.

Traditional “café” in the heart of 
the historical abbey of Vlierbeek.
Oasis of peace and silence
You can bike or walk to this au-
thentic place. Also easy parking 
for vehicles in the neighborhood.

Abdij Vlierbeek 14
3010 Kessel-Lo
T. +32 (0)16/25 63 03
info@dekrans.be
www.in-den-rozen-
krans.be

Sluitingsdagen:  
dinsdag en woensdag

60 88 140

VISIT US

In den Rozenkrans 
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 Brasserie De Curve

20 60 60

VISIT US

Bij ons kan je terecht voor een 
frisse pint, een gezellige babbel 
en een overheerlijke brasserie-
keuken.
Twee feest- en vergaderzalen,  
met eigen tapinstallatie.
Zonnig tuinterras. Hier kan je een 
barbecue houden tot maximum 
60 personen. Barbecuestel gratis 
ter beschikking.

In this brasserie you can enjoy a 
fresh beer on draft our bottled.
Snacks, brasserie kitchen, cold 
and warm drinks.
Sunny terrace, where you can 
organise a barbecue.
2 meeting rooms.

B. A. de Becker  
Remyplein 27
3010 Kessel-lo
T.+32 (0)16/89 09 94 
info@decurve.be
www.decurve.be

Openingsuren:  
wo - za: van 12u tot 24u, 
zon: van 12u tot 23u.
Maandag & dinsdag 
gesloten
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Café den Travoo is een 
volkscafé waar jong en oud 
blenden met een drankje 
uit onze uitgebreide  
bierkaart.
Je kan er terecht voor de 
dinsdagmarkt, een potje 
darts of een leuk feestje 
met dj.
Bezoek zeker ook onze 
zaal "den ouden tijd" met 
parketvloer voor allerlei 
feesten.
Reservaties via  
info@dentravoo.be

Onze Lieve Vrouw-
straat 2
3020 Herent
T.+32 (0)474/89 03 07 
info@dentravoo.be
www.dentravoo.be

Openingsuren:  
zie website.

40 60 110

VISIT US

Den Travoo 
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 Feestzaal De Jacht

150

VISIT US

Toplocatie voor uw familie-
feesten, recepties,  
seminaries….
Onze chef is steeds op zoek 
naar lokale producten  
van topkwaliteit.
Bekijk ons ruim feestaanbod 
en onze maandelijkse events 
op onze website en laat u 
verleiden in deze bosrijke 
omgeving.

Unique place in a green area 
for your family reunions,  
receptions, seminars…..
We use local products of top 
quality.
Take a look at our offer on our 
website and start dreaming.

Naamsesteenweg 581
3001 Heverlee
T. +32 (0)16/43 87 55
info@dejachtheverlee.be
lnstagram: dejachtheverlee
Facebook: dejachtheverlee
www.dejachtheverlee.be

Openingsuren: Op reservatie
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Naamsesteenweg 500
3001 Heverlee 
T. +32 (0)16/41 37 04 
500@grandscafes.be 
www.brasserie500.be 

KEUKEN: Belgisch- 
Europees 
OPEN: ma - zo: 11u - 23u 
KAARTEN: Cash, Ban-
contact, Visa, Master-
Card, maaltijdcheques

50 150 150

VISIT US

Grand Café 500 

Comfortabele sfeer en een verfijn-
de brasseriekeuken.
Uitgebreide menukaart, aange-
vuld met een wisselende
suggestiekaart.
Grand Café 500 is gelegen aan de 
rand van het Heverleebos.
Mooi terras en speeltuintje voor 
de "kids". Ruime parking.

Grand Café 500 has an ideal loca-
tion, close to the heart of Leuven
and the highway.
Large choice of small bits, fish, 
meat, pasta, suggestions of  
the season.
Super mussels.
Cosy terrace and small play-
ground for the kids.
Large parking place.
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Waversebaan 157
3050 Oud-Heverlee
T. +32 (0)16/47 27 00
st-jean@grandscafes.be
www.st-jean.be

Open: alle dagen  
open vanaf 12u –  
ruime parking  –  
wandelroutes vlakbij

 Grand Café St-Jean

VISIT US

120 150 150

Sfeervolle en charmante brasserie 
aan het schitterende "Zoet Water"
in Oud-Heverlee.
Verfijnde keuken, wereldwijntjes 
en uitgebreide drankenkaart.
Zalige desserts.
Mooie terrassen en speeltuin voor 
de kinderen.

Charming brasserie in a green 
area, a few minutes from Leuven.
Delicious "cuisine", fresh products.
We are proud to present you a 
large choice in drinks and wines 
from all over the world.
Beautiful terraces and playgroud 
for children.
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Schitterende locatie aan de rand 
van het Meerdalwoud en tussen 
de vijvers van het “Zoet Water” 
op 5 km van Leuven.
Uitgelezen adres  voor gastrono-
mische fijnproevers.
Onweerstaanbaar door zijn ori-
ginele presentatie en de scherpe 
prijs-kwaliteit verhouding.

Located at the “Zoet Water” lake 
at 5 km from Leuven.
The place to be for lovers of the 
finest gastronomy.
High quality at a very fair price.

Maurits Noëstraat 2 
3050 Oud-Heverlee
T. +32 (0)16/47 33 33 
www.spaansdak.be
info@spaansdak.be

Gesloten op maandag  
en dinsdag.

110 60 20

VISIT US

Spaans Dak 
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  Bibois

Gemeentestraat 12
3054 Vaalbeek 
(Oud-Heverlee)
T. +32 (0)16/40.05.58
contact@bibois.com
www.bibois.com

Sluitingsdagen: zater-
dagmiddag, zondag-
avond en maandag. 
Lodging 7/7 open.

50 + 100 50 30

VISIT US

7 kamers
(16 pers.)

Bibois, dé trendy restaurant-bistro & hotel in 
Vaalbeek!
Neem plaats in ons gezellig interieur en 
laat je meevoeren op een culinaire reis, 
midden tussen het Meerdaalwoud en het 
Heverleebos. 
Bibois, hét trefpunt voor foodies en friends, 
waar je pure gastvrijheid en een combinatie 
van oa. streekproducten met een moderne 
visie kan proeven én beleven.
Benieuwd? Kom dan snel eens langs en be-
leef Bibois! We kijken er alvast naar uit om u 
te verwelkomen in onze volledig vernieuwde 
Bistro & Lodging! Tot snel?
Ben & Isabelle, en het team van Bibois

Bibois, the trendy restaurant-bistro & hotel in 
Vaalbeek!
Take a seat in our cosy interior and let 
yourself be taken on a culinary journey, in the 
middle between the Meerdaal- and Heverlee 
forest.
Bibois, the meeting point for foodies and 
friends, where you can taste and experience 
pure hospitality in a combination with re-
gional products with a modern vision.
Curious? Come by quickly and experience 
Bibois! We are already looking forward to wel-
coming you in our renewed Bistro & Lodging!
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In een stijlvol kader een snelle 
lunch, uitgebreid diner of feest 
van a to z verzorgd: Kloosterhoeve 
in Rotselaar is de locatie waar 
gekleed pak en werktenue  
naast elkaar plaatsnemen. 
Tussen Leuven en Aarschot nabij 
de autosnelweg maar toch in het 
groen is Kloosterhoeve ideaal 
gelegen, mét ruime parking. 

A stylish place for a quick lunch,  
a complete dinner, or a party  
with everything on it.
We don’t have a dress code,  
so come as you are to meet  
other people.
Perfectly located, close to the 
highway, but in a green area. 
Large parking place.

Kloosterdreef 4
3110 Rotselaar
T. +32 (0)16/44 36 66
info@kloosterhoeve.be
www.kloosterhoeve.be

Openingsuren:  
dinsdag tot vrijdag 
vanaf 11h30 
zaterdag vanaf 17h00
zondag & maandag 
gesloten

190 190 90

VISIT US

Kloosterhoeve 
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 Vital

Leuvensesteenweg 525
3200 Gelrode
T. +32 (0)16/22 47 14
info@restaurantvital.be
Like us on Facebook
www.restaurantvital.be

Gesloten op dinsdag, 
woensdag en zaterdag-
middag

70 100 140

VISIT US

Restaurant Vital is gelegen 
op 5 minuten van Aarschot 
en Rotselaar en 15 minuten 
van uit Leuven.
Parking en ruim terras.
Uitgebreide menukaart 
van steak tot mosselen, 
oesters en kreeft.

Restaurant Vital is located 
at 15 minutes from Leuven.
Easy parking and a large 
terrace.
Large choice in the menu, 
from steak to mussels,  
oysters and lobster.
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Gezellige brasserie op 10 km van 
het centrum van Leuven.
Ruim aanbod van bieren aan het 
vat en op fles.
Streekgerechten en streekwijnen.
Zonnig terras onder de kerktoren.
Nieuw : Wijnbar Georges  
(1/10 tot 1/4) elke dond. en.vrijd. 
vanaf 17 u tot 01 u, ook voor  
bedrijfs- of privefeesten.

Cosy brasserie, 10 km from  
the heart of Leuven.
A lot of beers, on draft or  
bottled.
Local specialties and wines.

Kerkstraat 6
3111 Wezemaal
T. +32 (0)16/893819
info@boeres.be
www.boeres.be

Openingsuren: 
zie website.
Reserveren aanbevolen.

70 150 150

VISIT US

Brasserie Boeres/ Wijnbar Georges  
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MAAK U 
VANDAAG  

NOG LID VAN  
HORECA LEUVEN

Contact:
Horeca Leuven

T.a.v. Kevin Vanderauwera
Tiensevest 16
3000 Leuven

kevinhorecaleuven@gmail.com



HET ZWARE WERK 

Spitsuur in de spoelkeuken. Met de PT van Winterhalter als middelpunt. Op 
de aanvoertafel worden korven met vuil serviesgoed beladen. De wasbeurt 
begint. Aan de andere kant wordt het schone vaatwerk eruit gehaald. Alles 
loopt en is perfect op elkaar afgestemd. Geen compromissen. De PT-serie 
maakt het mogelijk: de PT is ontwikkeld voor de hoogste eisen en 
toegespitst op maximale efficiency. Een allrounder voor diverse soorten 
vaatwerk. Ongecompliceerd, efficiënt, snel. En altijd absoluut betrouwbaar. 
Verkrijgbaar in drie machineformaten. Een echt werkpaard. 
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RESERVEER 
DEZE PLAATS

IN DE 
HORECAGIDS 2024

Contact:
Rudi Schijns

T. 0497/49 23 80
rudi.schijns@yahoo.com
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HORECA Leuven behartigt op 
lokaal niveau de belangen van de 
Horeca en dit ook op het niveau 

van HORECA Vlaanderen.

Tevens voorzien wij lokale  
evenementen en informeren  

over opleidingen gegeven  
door HORECA Academie.

Check onze website  
en Facebookpagina 
voor onze activiteiten 

www.horecaleuven.be
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Masterchef Koen Lienard 
and his family team will  
surprise you with a gastro-
nomic restaurant experience.
Foodsharing in gastronomic 
style, generous and casual, 
with a large choice of dishes 
that you can share.
Vegetables have the main 
role, in combination with 
fish and meat, related to  
the seasons.
Good wines, original drinks.
Creative eating pleasure for 
young and old.

Weggevoerdenstraat 152 
3012 Wilsele
T. +32 (0)16/81 24 42
info@bistromariette.be
www.bistromariette.be

60 80

VISIT US

 Bistro Mariette
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Meesterkok Koen Lienard en 
familieteam bezorgen u een 
gastronomische restaurant- 
ervaring.
Foodsharing op gastrono-
misch niveau, genereus en 
ongedwongen met een diver- 
siteit aan gerechtjes om te 
delen.
Groenten in een hoofdrol  
gecombineerd met vis en 
vlees volgens het seizoen.
Goede wijnen, originele  
drankjes.
Creatief eetplezier voor jong 
en oud.

Openingsuren:  
Donderdag tot maandag: 
van 12u00 tot 15u30 en 
van 18u00 tot 23u30.

Dinsdag, woensdag  
en zaterdagmiddag: 
gesloten.

60 80

VISIT US

Bistro Mariette 
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De Victorie biedt u een gastrono-
mische beleving met toppers van 
onze chef met verse en seizoens-
gebonden producten.

Laat je tevens verrassen door 
onze eigen wijnen van Wijnkasteel 
Vandeurzen, waarmee wij reeds 
enkele nationale en internationale 
prijzen behaalden.

De bijhorende feestzaal is de  
ideale plek voor familiefeesten, 
bedrijfs- en vergaderevents  
op maat.

Ruime parking.

Kerkdreef 1 
B-3210 Linden
T. +32 016 88 82 86
www.de-victorie.be
Reserveren info@
de-victorie.be

180 60 80

 De Victorie 
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Gastronomic restaurant in the 

middle of our own vineyard.

We only use fresh and healthy 

products.

Our chef will surprise you 

with classic dishes or his own 

creations.

You can try our own wines, 

winner of several international 

awards.

The ideal place for family  

party's or business reunions.

Large parking place.

Openingsuren:
Ma & di: gesloten
Wo: 18u30 - 21u30
Do: 12u - 14u / 18u30 - 21u30
Vr: 12u - 14u / 18u30 - 21u30
Za: 18u30 - 21u30
Zo: gesloten

180 60 80

VISIT US

De Victorie 
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Laat u verrassen door onze met zorg
geselecteerde wijn ...

Een uitgelezen assortiment Franse, Italiaanse,
Oostenrijkse & Spaanse wijnen

Exclusieve import, rechtstreeks van bij de
wijnbouwer tot uw tafel

Een gedreven team met meer dan 25 jaar
ervaring staat garant  voor een uitstekende

service & advies

Wij maken tijd voor uw (wijn)keuze!

Bierbeekstraat 21   3052 Blanden   016/40 10 28   wijnen@dulst.be   wwww.dulst.be
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L.E. van Arenbergplein 11
3001 Heverlee
T. +32 (0)16/20 01 60
www.wokdynasty.be

Dinsdag gesloten.

 Wok Dynasty

VISIT US

200 200 100

De smakelijkste gerechten 
uit de Aziatische keuken:
Oosterse soepen, verfijnde 
sushi, wokspecialiteiten en 
zalige desserts.

Discover our delicious 
asian kitchen: 
asian soup, fine sushi, woks 
and desserts.
Lunch or buffet style.
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Bij Bar Nine kan je terecht 
voor hippe cocktails, maar 
ook voor uitgekiende, re-
gelmatig wisselende finger 
foods. Live DJs op vrijdag- 
en zaterdagavond voor de 
beste urban, lounge en  
dance tracks. Kortom een 
totaal uitgaanspakket.

Oude Markt 9-10
3000 Leuven
T. +32 (0)16/29 20 20
E-mail: info@bar-nine.be
www.bar-nine.be
Openingsuren:  
doorlopend vanaf 11u. 
7/7 open.

100 80 80

VISIT US

Bar Nine 
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen
van onze bieren in de Stella Artois brouwerij.

Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel  
doorheen de week als in het weekend.

Meer info of reservatie:
www.brouwerijbezoeken.be

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

0889 INBR SA-107x170-BV.indd   1 28/11/21   11:52
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