F
E
E
L
E
B
MECHELEN

Vouw me in twee
en neem me
mee op pad

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

Deel
jouw avonturen
met de hastags

1

Bar Marie

4 Marcello

7 Olleke Bolleke

10 Coffice

Een mix van een creatieve hub,

Marcello is geen klassieke

Voor de liefhebbers van zoet,

Coffice is de combinatie van

inspirerende plek en een trendy

pizzeria, maar een zaak met een

één adres: Olleke Bolleke.

een ontbijt- en lunchbar en een

lunchbar met dagverse

hoog rock 'n roll gehalte en een

Het is de hemel op aarde als

ondernemerscentrum.

ingrediënten, dat is Bar Marie. Op

menukaart met pizza's waar de

je houdt van schepsnoep à

De broodjes en pannenkoeken

een boogscheut van het station

originaliteit en liefde vanaf spat.

volonté, snoeptaarten, spekjes,

worden in de late namiddag

serveert deze hotspot lokale

Je proeft er bij elke hap een

zure beertjes en andere

ingeruild voor huisgemaakte

en biologische producten, bijna

stukje Italië én veel amore. Naast

zoetigheden. Take me to the

cocktails, bier en knapperige

recht van het veld tot op je bord,

pizza's kan je er ook terecht voor

candy shop, please!

bites. Het is de ideale plek om

gepresenteerd als schilderijtjes.

enkele verrassende pasta's.

Geitestraat 34

die ene deadline te knallen of

Bar Marie heeft alles voor een

Borzestraat 32

geslaagde lunch(meeting).
Stationsstraat 55

2 Mega Mobile
Een laptop die het begeeft nét
wanneer je 'm zo hard nodig
hebt? Aha, klinkt herkenbaar.
Maar niet voor Mega Mobile,
de computer-, laptop- en tabletspecialist én de redder in
nood van menig Mechelaar
wanneer er herstellingen
moeten gebeuren aan

5 Kruidvat

Onze-Lieve-Vrouwestraat 135

Ontdek het in één van de

breed assortiment van alles wat

verschillende escaperooms van

te maken heeft met verzorging,

De Gouden Kooi waarbij

beauty, huis & schoonmaak, baby

samenwerking en inventiviteit

& kind en nog veel meer.

cruciaal zijn. In elke ruimte van

Je hebt keuze tussen diverse

de escaperoom beleef je een

merken uit verschillende

uniek verhaal. Maar de

prijscategorieën. Maar altijd

spanning stijgt, want lukt

verrassend en voordelig!

het om binnen het uur

Bruul 35

te ontsnappen?
Gerechtstraat 10

6 HEMA
Een niet te missen klassieker is

3 Frutsi

Hema. Dé winkel waar je zowat
alles kan vinden: cadeautjes,

Frutsi is een Fresh Concept

feestartikelen, interieurspullet-

Food shop met een ruime keuze

jes, kleding, kantoorartikelen,

tussen verse (biologische) sapjes,

beautyproducten, lekkere snacks

(vega) salades, gezonde brood-

en spelletjes. Man of vrouw, jong

jes, wraps en smoothies. Energy

of oud, iedereen kan z'n ding hier

boost: check! Genieten van je

vinden en dat allemaal aan een

verse broodje of drankje kan op

heel betaalbare prijs.

het gezellige buitenterras.

Bruul 34/36

Bruul 91

Ben jij een meesterontsnapper?

Bij drogisterij Kruidvat vind je een

elektronische apparaten,
van welk merk ze ook zijn.

8 De Gouden
Kooi

9 Dille & Kamille
Voor een tof en origineel cadeau
of leuke huis-, tuin- en keukenspulletjes moet je bij Dille &

te genieten van een van de
heerlijke gerechten op de kaart.
IJzerenleen 33

11 Beans
Ben je op zoek naar een uitgebreid ontbijt, een takeaway
koffie, een gezellig onderonsje
of zakelijke lunchplek? Check,
check, check! Bij Beans kan je
terecht voor chai latte, yoghurt
bowls, boekweitwafels, bagels,
frappuccino, wraps,... Kortom,
een uitgebreide menukaart vol
heerlijke warme dranken, verse
sappen, ontbijt, brunch & lunch.
IJzerenleen 37

AGF
12 Speciaalzaak

waarschijnlijk ‘bij groenteman

seerde pers en een ruime

Sander’ van AGF. Alles is dagvers

collectie wenskaarten, snoep

en zelfgemaakt.

en gadgets. Het is de favoriete

IJzerenleen 57

plek voor de jeugd om een zakje
chips te halen, voor de werkende

13 De Gouden Vis

mens om 's ochtends de krant én
een verse koffie mee te nemen

Klinkt een fris pintje in een

en voor de toevallige passanten

gezellig café na een lange werk-

om een babbeltje te slaan met

dag je als muziek in de oren?

uitbaters Linda en Dirk.

Dan zit je bij De Gouden Vis

Hoogstraat 1

aan het juiste adres. Jong en
oud vinden hun weg naar dit
sfeervolle café, waar ze genieten

16 Arenal

van speciale bieren (of andere

Stoom afblazen met een

dranken) en tof gezelschap.

leuke groep vrienden of

De Gouden Vis voelt een beetje

collega's kan in Arenal. In dit

als thuiskomen. Pluspunt: je kan

sportcomplex kan je padel, dé

heerlijk borrelen op het terras

trendy sport van het moment,

met zicht op de Dijle.

uitproberen, een balletje trappen

Nauwstraat 7

tijdens padpol of je innerlijke kind
loslaten in het trampolinepark.

14 VELO2800

Wat kies jij? Opladen kan in de
kantine met een drankje en

Mechelen is een geweldige

kleine snack.

stad om te verkennen met de

Kruisbaan 56

fiets. Maar heeft je stalen ros
last van technische mankementen? Daar weet fietsenwinkel

17 Apotheken

Velo2800 wel raad mee. Ze zijn

Op verschillende plaatsen in

meesters in herstellingen maar

Mechelen kan je binnenspringen

je kan er ook binnenspringen

bij een apotheek als dit nodig is.

wanneer je een volledig nieuwe

Goed zorgen voor jezelf is

Kamille zijn. Dille & Kamille

In de AGF Speciaalzaak op de

fiets nodig hebt.

belangrijk. Daarom bieden onze

verkoopt enkel spullen op basis

IJzerenleen koop je groenten en

Adegemstraat 45

deskundige apothekers met hun

van natuurlijke en hernieuwbare

fruit van de beste kwaliteit,

materialen én biedt de

heerlijke salades en warme

mogelijkheid om je eigen fles met

gerechten. Vraag iemand in

handzeep, was- en afwasmiddel

Mechelen waar je lekkere,

Vele Mechelaars vinden dagelijks

elkaar.

en allesreiniger te (her)vullen.

versgemaakte salades kan

hun weg naar dagbladhandel 't

Meer info over de wachtdienst via

IJzerenleen 6

kopen, en het antwoord luidt

Letterke voor kranten, gespeciali-

www.apothekers-mechelen.be

jarenlange expertise je gezond-

15 't Letterke

heidsadvies en ondersteuning.
Zorg goed voor jezelf én voor

