Vouw me in twee en neem me mee op pad

F
E
E
L
E
B
MECHELEN

Zin in meer?
Ontdek al onze
shopping routes digitaal via
visitmechelen.be/shoppen

Deel
jouw avonturen
met de hastags

1 Salvator
Boekenwurmen, deze is voor
jullie. Salvator is een gekend
begrip in de Dijlestad met een
grote keuze aan algemene literatuur, kunst-, filosofie-, kook-,
(non)fictie- en jeugdboeken.
Maar ook voor gadgets en
leuke (verjaardags)kaartjes ben
je in deze knusse boekenwinkel
op je plaats.
Befferstraat 5

2 De Witten Vos
Liefhebbers van klassieke
gerechten met een twist kunnen hun hartje ophalen bij De
Witten Vos. Het is een moderne
brasserie met een menukaart
voor elke smaak. Van Belgische
kost zoals varkenswangetjes
met Gouden Carolusbier tot een
exotische wok en verzorgde
seizoenssuggesties.
Grote Markt 30

3 SintRomboutstoren
Wil je Mechelen écht beleven
en voelen? Daar is de beklimming van de Sint-Romboutstoren de perfecte activiteit voor.
Het is ongetwijfeld het meest
herkenbare beeld van de stad.
Na 538 trappen bereik je een
waanzinning uitzicht over
Mechelen en omstreken.

Van de kleinste straatjes tot de

lang bier in het Groot Begijnhof

grootste pleinen.

en geniet wereldwijd faam met

Dát is Mechelen. Wie verloor er

het gerenommeerde Mechelse

z'n hart onder (of op) de toren?

Gouden Carolusbier. De

Onder-Den-Toren 12

brasserie, het brouwerijhotel
en het uitgebreide belevings-

4 De Minnestreel
De Minnestreel is een klein,

aanbod staan garant voor de
ultieme Mechelse bierbeleving.
Guido Gezellelaan 49

gezellig kroegje in het hart van
de stad, vlakbij de Grote Markt.
Deze pub serveert een grote

7 A. Goyvaerts

selectie aan speciaalbieren

Aan de Grootbrug vind je

waarvan je kan genieten aan

A. Goyvaerts, de damesboetiek

de ruwe, houten toog of op het

die al generaties lang met

terras buiten. Supporteren voor

veel plezier klanten helpt bij

je favoriete club of sportman kan

hun keuze naar het gepaste

ook, want er worden regelmatig

kledingstuk. A. Goyvaerts is

sportwedstrijden uitgezonden.

verdeler van merken als Natan,

Vleeshouwersstraat 2

Riani,Anneclaire en Max Mara.
Grootbrug 3

5 Koffie Maes
Maes Koffie is een ambachtelijke

8 Simon Levelt

koffiebranderij die werd erkend

Wanneer je binnenwandelt

als streekproduct. Naast koffie

bij Simon Levelt komen de

biedt Maes een waaier van

lekkerste geuren je tegemoet.

producten aan die bij koffie

Hier draait alles om koffie en

horen zoals koffiezettoestellen,

thee. In deze speciaalzaak

porselein en alles wat bij koffie

wordt de koffie vers voorge-

en thee past. De heerlijke geuren

malen en helemaal afgestemd

alleen al lokken je naar binnen.

op koffiezetmethode of jouw

IJzerenleen 7

koffiezetapparaat. En voor elke
smaak en elk moment van de

6 Het Anker

dag kan je hier een passende
thee vinden, afkomstig uit alle

Om Mechelen te proeven en

windstreken.

beleven moet je bij Brouwerij

Guldenstraat 1

Het Anker zijn. De familiebrouwerij brouwt al 5 generaties

9 De Wijnwinkel

12 Antverpia

15 Femina

De Wijnwinkel is een

De tijd lijkt te hebben stilgestaan

Ook van mening dat onder-

speciaalzaak met een uitgebreid

in volkscafé Antverpia.

kleding even mooi mag zijn als

assortiment (biologische) wijnen

De typsiche bruine kroeg met

hetgeen je erboven draagt?

en een aanbod van meer dan

het jaren 50 interieur is het vaste

Spring dan eens binnen

170(!) verschillende whisky's. Klop

stamcafé van jong en oud: van

bij Femina. Je kan bij deze

hier gerust ook aan als je op zoek

de student tot de toerist en van

lingeriewinkel terecht voor

bent naar rum, likeuren, cocktail-

de bouwvakker tot de advocaat.

verschillende topmerken. Er

ingrediënten en gin.

Het spelen van klassieke kaart-

is ook een gamma met beha’s

De medewerkers geven je

spelen en biljart met een pintje in

voor vrouwen die borstvoeding

uitgebreid advies en suggesties.

de hand zijndagelijkse kost in het

geven en vrouwen die te maken

Guldenstraat 2

authentieke en gezellige café

kregen met borstkanker.

op den hoek.

Bruul 93

10 Room For Style
Exclusieve en trendy merken
kan je vinden bij damesboetiek
Room For Style. Deze multi-

Korenmarkt 2

13 Les Tartes
de Françoise

16 Cassari
Bij Cassari kan je terecht voor
een total look. Maatwerk is de

brandstore gaat telkens op zoek

Bij Les Tartes de Françoise

core business van Cassari.

naar nationale en internationale

vind je de lekkerste hand-

Ze ontvangen je dan ook graag

designers die garant staan

gemaakte taarten en quiches.

met open armen in hun concept

voor vrouwelijke, stijlvolle en

Ze maken er taarten voor

store waar je kan kiezen tussen

elegante outfits. Je vindt er de

speciale gelegenheden,maar

verschillende stofjes, kleuren

ideale mix aan Scandinavische

evengoed hartige taarten als

en prints voor een kledingstuk

en Italiaanse merken, aparte,

evenwichtige maaltijd. Winkelen

perfect op jouw maat.

originele en betaalbare stuks.

doe je bij Les Tartes de Françoise

Graaf van Egmontstraat 21

Guldenstraat 3

in hun eigen artisanale & heerlijk
ruikende ateliers.

11 Huis van Hoof
Een cappuccino om de dag te
starten, een broodje gerookte

Hoogstraat 66

17 M-Eatery
M-Eatery is de 'vleestempel'

14 Taro's Boetiek

van de stad. In dit restaurant waar
vlees de hoofdrol speelt, proef je

zalm als lunch en een bordje

Merken als Brax, Jack Wolfskin,

de lekkerste stukken vlees

Manchego als vieruurtje? Bij Huis

Baileys, Milestone en Lyle & Scott

(of vis!) terwijl je verrast wordt

Van Hoof kan je terecht voor een

vind je terug bij Taro's Boetiek.

door een bijpassend wijntje.

heerlijk ontbijt of een tot in de

Deze multibrand mannenkleding-

M-Eatery pakt uit met z'n

puntjes verzorgde en verse lunch

winkel richt zich op de stijlvolle,

grillspecialiteiten met een uniek

of diner in een sfeervol kader.

trendy man die van kop tot teen

gastronomisch tintje.

Guldenstraat 9

gestyled wil worden.

Koning Albertplein 8

Onze-Lieve-Vrouwestraat 13

