Cadzand

Gastronomische tapas
Je waant je op Ibiza aan de Noordzee op het terras van deze bistro
van de bekende Nederlandse driesterrenchefSergio Herman, die
ook elke week enkele gerechtjes voor magazine bereidt. Mijn favoriet
op de kaart is ongetwijfeld de Cosmo en zeker bestellen: een assortiment aan overheerlijke tapas.
Een adresje van styliste Tiany Kiriloff
Kaart: gastronomie
Kids: kindermenu
Open: van 12 uur tot middernacht, maandag en dinsdag gesloten
Parkeren: parkeergelegenheid aan de zaak
Boulevard de Wielingen 49, Cadzand Bad, net over de grens in Nederland, wwwpure-c.nl

Ideaal na dagje strand
Waar eindigt het strand en begint
het terras? Met de witte kuipstoeltjes, de houten terrasvloer én
natuurlijk het zeezicht is dit het perfecte aperitiefadresje in De Panne.
Ideaal na een dagje strand. Ook fijn
om een hapje te eten.
een adresje van journaliste
Annelies Rutten
Kaart: lekkers uit de zee
Kids: welkom en ideaal gelegen aan
het strand
Open: gesloten op woensdag
Parkeren: gelegen in autovrije zone
Leopold I-Esplanade 9,
8660 De Panne
058-41.42.28
wwwimperialdepanne.be

Wereldkeuken
tussen vier muren
Brasserie de Stoepa bij het
Minnewater en het station in Brugge
Wenduine
is een van de gezelligste terrasjes in de
buurt. Er is een prachtig binnenterras
en een lekkere wereldse keuken. Toast,
pasta's, oosterse specialiteiten, salades,
maar je kan er ook gewoon genieten van
een lekker drankje in de zon.
een adresje van lay-outs ter
Eva Verschuere
Kaart: wereldse keuken
Open: van 11.45 uur, op zondag vanaf
13 uur, keuken open van 12 tot 14 uur en
van 18 tot 24 uur, maandag gesloten
Parkeren: op de betaalparking aan het
station of gratis in de buurt
Oostmeers 124, 8000 Brugge
050-33.04.54, wwwstoepa.be

Vlak aan het strand
Op dit gezellige terrasje - in de volksmond vooral bekend als De Cabane zit je letterlijk vlak aan het strand! Elke
donderdagavond in juli en augustus
organiseert Westhinder een 'sprotjes
op de barbecue'. Heerlijk!
een adresje van lay-outster
Eva Verschuere
Kaart: bistrokeuken
Kids: letterlijk aan zee
Open: elke dag van mei tot september
afhankelijk van het weer
Parkeren: op de Koninklijke Baan
Meeuwenlaan 26-28, 8420 Wenduine
059-30.85.00
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Verborgen schat
Als alle andere terrassen op zwoele zomerdagen zwart zien van het volk,
zit je hier heerlijk rustig in de schaduw van de hoge bomen in het park.
Het terras is zalig gelegen aan het water: eenden, zwanen en waterhoenen
zorgen voor idyllische achtergrondanimatie.
Een adresje van Greet Vanderhoeven, chef magazines & weekendbijlagen
Kaart: Franse keuken
Kids: Open: alle dagen van 11 tot 22 uur, zaterdag en zondag tot 23 uur,
maandag gesloten
Parkeren: aan de Parklaan of in de Walburgstraat, betalend
Walburgstraat 35, 9100 Sint-Niklaas
03-766.21.15
www.kasteelwalburg.be

Slaa~e rras-tu VU
Op warme dagen is het vechten voor een
plekje, maar dit is zonder twijfel een van de
betere adresjes op de Graslei, de place m'as-tu
vu van Gent. Voor een glaasje witte wijn of een
Russisch geïnspireerde maaltijd. Aanrader:
waterzooi van vis of slaatje gerookte zalm.
Een adresje van journaliste Annelies Rutten
Kaart: Belgische, Franse en Italiaanse keuken
Open: alle dagen vanaf 10.30 uur
Parkeren: betaalparking Sint-Michiels is vlakbij
Graslei 4, 9000 Gent
0475-96.07.37
www.lunchcafe-zwartezee.be
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Gent aan zee
Ik ben sinds de prachtige herinrichting een
echte fan geworden van het recreatiedomein
Blaarmeersen. Het is voor mij Gent aan zee en
de plek bij uitstek voor kinderen, ook kleine kinderen zoals de mijne (net geen drie). Le Beach
House, de vroegere Piereput, heeft een ruim terras met zicht op de ligweide en het water. Je eet
er lekkere pannenkoeken, drinkt er een Gentse
'Gruut' en voor de kinderen zijn er heel aantrekkelijke ijsjes.
Een adresje van relatiecoach Rika Ponnet
Kaart: Belgisch-Franse keuken
Kids: paradijs voor kinderen
Open: alle dagen vanaf 11 uur
Parkeren: op de Blaarmeersen zelf of vlak ervoor
Zuiderlae

5 90UO Gen

0475-gr'. ~ >i

Bonte mengeling

Een pareltie met een zwijn

Zalig uitpuffen

Elke Gentenaar kent 't Vosken op het SintBaafsplein. Het is voor velen een vast koffiemoment op zondagvoormiddag. Bij mooi
weer is het genieten op het terras, zo tussen de
torens van Gent én met zicht op het plein waar
de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. De bonte mengeling van oude en nieuwe
Gentenaars met toeristen draagt bij tot de
sfeer. Je kan er iets drinken, maar ook gewoon
lekker eten.
Een adresje van relatiecoach Rika Ponnet

Het luid snurkende hangbuikzwijn is voor mij
dé mascotte van de kinderboerderij: probeer
die maar eens wakker te krijgen. In de stal zitten net genoeg beesten, in de speeltuin staat
degelijk klimtuig en - yihaaa - een kabelbaan.
Voor volwassen plezier is de Spaanse, rode
suggestiewijn - Monte La Reina Roble, uit
Toro - een absolute aanrader.
Een adresje van Greet Vanderhoeven,
chef magazines & weekendbijlagen

Op het terras van dit net vernieuwde eet - en
drinkhuis is het zalig uitpuffen bij een streekbier of een croque na een wandeling of fietstochtje langs de Scheldevalleiroute door de
prachtige natuur van de Scheldemeersen. De
kinderen kunnen er binnen en buiten spelen,
onder het wakende oog van de ezels Stavros en
Clementien.
Een adresje van eindredactrice Liesbet Aelvoet

Kaa ot: brasseriekeuken
Op
- alle dagen vanaf 8,30 uur
Pa
betaalparking Reep is vlakbij
S t 9aè
J

Kaart· brasseriekeuken
Kids: paradijs voor kinderen
Open. dinsdag tot en met vrijdag, van 11,30 tot
14,30 uur en van 18 tot 21,30 uur
Par ~ren: ruime parking vooraan
\!1v ~ ...•s ddt 0
3'50 t'- '" ')e t
~- .22 85 www pact-tqoednof be

Kaart: brasseriekeuken
Kids: speelhoek binnen en buiten
Open: woensdag tot zondag en feestdagen
vanaf 11 uur
Parkeren: in de buurt
Sint-Christi=ias'raat
5S, 1890 DI <kelvenne
0473-42.14.42
""ww. derotse, be
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Dubbel genot
Op zondagvoormiddag moet je in Heist-op-denBerg zeker eens de befaamde antiekmarkt bezoeken en halt houden bij boekencafé Het Voorwoord.
Het is er fijn neuzen in het boekenaanbod en je
kunt grasduinen in je selectie op het terras, bij een
lekkere koffie of iets uit het rijke theeassortiment.
De uitbater is tevens een drijvende kracht achter
het aanpalende Staminee De Living, dat een uitgebreidere drankkaart en dito terras heeft.
Een adresje van interieur journalist
Christophe De Schauvre
Kaa ·t: café
Open: maandag en zaterdag vanaf 11 uur, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12 uur, zondag
vanaf 6.30 uur, dinsdag gesloten
Parkeren: in de buurt en op het Evenementenplein
\Ioordstram
c.
e~Be g
www.hetvoor
rJ,.)E' WWW.st.1rl1 reeden
9

Vintage oase
Winkelen in de antiek-, vintage en accessoirezaken van de Kloosterstraat wordt helemaal leuk
als je kunt uitblazen in deze minioase van rust.
Verborgen achter het Parijse interieur ligt een
kleine, gezellige tuin/koer waar het in alle rust en
volledig in het groen genieten is van een heerlijke
latte.
Een adresje van styliste Tiany Kirilojf
Kaart. brasseriekeuken
Open: alle dagen vanaf 11.30 uur, maandag en
dinsdag gesloten
Parkeren: diverse betaalparkings

dichtbij

Kloosterstraat
03· 248.64.75

De beste frietjes
Tijdens de zomermaanden toveren Ron en Anit
hun prachtige tuin in het weekend om in een bijzonder sfeervol terras waar je kan genieten van
heerlijke salades en specialiteiten. De verse americain en de huisgemaakte garnaalkroketten zijn
een aanrader, vanzelfsprekend met de beste frieten
van 't land. Bijzonder fijne wijnkaart. Op zwoele
zomeravonden kan het hier zéér laat worden.
Een adresje van fotograaf Wim Daneels
Kaa . frituur
Kids' frietjes van de frituur!
Open' vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 18 uur,
reserveren aanbevolen
Pa eren: genoeg plaats op straat
Ver
::;
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o zo gezellig
Een ietwat rommelige maar 0 zo
gezellige bruine kroeg nabij de
Mechelse Vismarkt, met vooraan
een art -nouveauraam en achteraan
een terras dat over de Dijle hangt.
Daartussen zit een stijlvol art -decointerieur, maar u komt natuurlijk
voor het terras. Want dat is overdag
ideaal om de krant te lezen, met
uitzicht op het water, en 's avonds
om onder de lichtjes van de zomernacht te genieten.
Een adresje van sekscoach Alexander
Witpas en fotograaf Marco Mertens
Kaart: drankjes en snacks
Open" alle dagen van 12 tot 0 uur,
zaterdag vanaf 10 uur, zondag vanaf
14 uur
Parkeren: betaalparking Lamot
Nauwstraat 7, 2800 Mechelen
015 20.72.06

Perfecte koffie

~azzwith a view

Het is heerlijk toeven op het rustige
kerkplein van Schilde, onder de
bomen of in de zon. Zeker als voor
je neus een van de fantastische koffiespecialiteiten van dit café staat.
Heb je liever iets fris, mis dan de
huisgemaakte ijsthee niet. Of maak je
keuze uit de wekelijks veranderende
biersuggesties.
Een adresje van fotograaf Wim Daneels

" jazzcafé heeft een terras met uit- op het Museum voor Schone
en en een geweldig aanbod aan
neerten op zondagmiddag en
dagavond. Bestel zeker een demi- een coupe half wijn, half cham-

Kaart: alleen drank
Open: woensdag 9 tot 18 uur, donderdag 10 tot 18 uur, vrijdag 11 0 2 uur,
andere dagen gesloten
Parkeren: op het Kerkp ein en in de
buurt

=- ::-:ë

-

esje van sekscoach
u1erWitpas
~ ~e lunch en snacks, iets uitge-

'1or'lSst aat 50, 2970 Sc
0477 3241.60

e

:;:.=r= -

~ê • Juli

:: ~ caqen van 10.30 tot 2 uur
~ de buurt, betaalparking
- Jlaamsekaai) is dichtbij

w catet-oope-be

Catchy Italian bar
Als Leuvenaar blijft Zoff mijn nummer 1, in de gezelligste winkelstraat
van Leuven, met overheerlijke gerechten, een strak decor, Italiaanse zwierigheid en vooral, een vroeg openingsuur
om de dag te beginnen met een stevige
cappuccino. Zoffis geen pastahuis of
klassiek Italiaans restaurant maar wel
een catchy Italian bar.

Een adresje van fotograaf
Marco Mertens
Kaart: Italiaanse keuken
Kids: kinderschotels
Open: van maandag tot donderdag van
9 tot 19 uur en van vrijdag tot zaterdag
van 9 tot 22 uur
Parkeren: betaalparking in de buurt
Mechelsestraat 25, 3000 Leuven
wwwzoff.be
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Met zicht op abdijtoren
Het Fenikshofis de perfecte combinatie
van terrasgenot en wat geschiedenis, door
het fraaie uitzicht op de abdijtoren van
Grimbergen. Op het mooie en grote terras is
het heerlijk en rustig vertoeven in het groen.
Voor de kinderen is er ook een speeltuig en
een kinderspeelruimte.
Een adresje van coördinator magazine
Veronique Nolens

Kaart: combinatie van Belgische en Franse
brasseriekeuken
Kids: een speeltuig en kinderschotels
Open: alle dagen open vanaf 12 uur
Parkeren: gratis parkeergelegenheid
Abdijstraat 20, 1850 Grimbergen
02-306.39.56, www.hetfenikshof.be

Zin in zoet
Merrily's atelier sucré is hét adresje
wanneer je in de buurt van de
Hallepoort bent en zin hebt in iets
zoets. Ophélie bakt al haar taarten
en cupcakes zelf. Het kleine terras
zit snel vol, maar binnen is het ook
gezellig.
Een adresje van lifestylejournaliste
Franciska Bosmans

Kaart: koffiebar met cupcakes, taarten en suikergoed
Kids: zoet paradijs
Open: van dinsdag tot zondag
van 11 tot 18.30 uur
Parkeren: moeilijk, probeer
in de buurt van de Hallepoort
Jean Volderslaan 46
1060 Sint-Gillis, 02-538.02.00

Begrip in Relegem
Taverne Den Ouden Belg is een begrip in
Relegem en omstreken. Dorpsbewoner
Johan Boskamp is vaste klant, maar ook Piet
Huysentruyt frequenteert de zaak. Het terras is
landelijk, met speeltuig voor de kinderen en met
fraai uitzicht op de kerk. Je kan er onder de middag genieten van smakelijke dagschotels voor
een heel democratisch prijsje.
Een adresje van coördinator magazine
Veronique Nolens

Begrip onder de
Brusselaars

Kaart: de betere brasseriekeuken
Kids: geen speelruimten en geen speciale

De Royal op de hoek van de Vlaamsesteenweg
en de Varkensmarkt is een begrip onder de
Brusselse terrasgangers. Je vindt er niet alleen
Brusselaars, maar ook heel wat Vlamingen en
Waalse beau monde.
Een adresje van coördinator magazine
Veronique Nolens

kinderschotels
Open: alle dagen open van 9 tot 23 uur
Parkeren: de brasserie biedt 1 uur gratis
parkeren aan in twee nabijgelegen parkings
(Dansaert en Lepage)
Vlaamsesteenweg 103, 1000 Brussel
www.royalbrasseriebrussels.be

Kaart: eerlijke belgische keuken,
populaire dagschotels
Kids: een speeltuig en kinderschotels
Open: van woensdag tot en met zondag van 11.30 tot 14.30 uur en vanaf
18 uur
Parkeren: gratis parkeergelegenheid
Dorpsstraat 40, 1731 Relegem
02-461.19.19, www.denoudenbelg.be

Gezonde gastronomie
Rouge Tomate verenigt gastronomie met
gezonde, gebalanceerde voeding. De risotto
Rouge Tomate met courgettes en mi-cuit
van chocolade zijn een aanrader. Zeker wanneer je ze in de rustige tuin, onder de bomen,
geserveerd krijgt. Vanaf het moment dat je
binnenwandelt. ben je in een oase van rust.
Een adresje van lifestylejournaliste
Franciska Bosmans
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Kaart: verfijnde gezonde gastronomische
voeding
Parkeren: parkeermogelijkheden op
de Louizalaan
Open: van maandag tot en met vrijdag van 12
tot 14.30 uur en van 19 tot 22.30 uur, zaterdag
van 19 tot 22.30 uur
Louizalaan 190, 1050 Elsene
www.rougetomate.com

Een bee~e vakantie
Voor een op en top latin vibe, met
zowel een terras vooraan op de
Zuivelmarkt als achter in hun stadstuin. Niet alleen het interieur is verrassend kleurrijk, ook de tuin is vrolijk
en een streling voor het oog. Hier
moet je zijn voor de heerlijkste cocktails, in het bijzonder de strawberry
daiquiri. Hier ben je altijd een beetje
met vakantie.
Een adresje van fotografe
Liesje Reyskens
Kaart: combinatie van Mexicaanse en
Spaanse keuken
Kids: een aantal kindergerechten
Open: vanaf 18 uur behalve dinsdag
Parkeren: na 18 uur gratis in de buurt
Zuivelmarkl 12. 3500 Hasselt
011-22,34,82, wwwcafelatino,be
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Aan imposante
mijnscnacht
Basics is een adembenemende brasserie op C-mine, het voormalige mijnterrein van Winterslag. De binnenkant oogt very loungy met betonnen
en stalen elementen uit lang vervlogen
tijden, buiten tafel je aan de voet van
een imposante mijnschacht.
Een adresje van fotograaf
Marco Mertens

Kaart: brasseriekeuken
Open: alle dagen vanaf 11 uur, sluitingsdag op maandag
Parkeren: kan op de C-minesite
C-mine 10 bus 4,3600 Genk
089-35,18,38
wwwbasics-brasserie.be,
www.c-rrme.be

Rustig genieten
Er zijn twee grote terrassen
in het domein Bovy en een
ideale plek om na een wandeling door het park - met onder
meer kinderboerderij - even
halt te houden. De speeltuin is
vernieuwd en is volledig afgeschermd met daarrond enkele
picknicktafels voor de ouders
die er rustig kunnen genieten
van een drankje en dollende
kroost. Er zijn verschillende
eetgelegenheden, zoals De
Pannekoekenbakker met meer
dan 200 verschillende soorten
pannenkoeken.
Een adresje van interieurjournalist Christophe De Schauvre
Kaart: pannenkoeken
Kids: een paradijS voor kinderen
Open: alle dagen op van 11 tot
20 uur, op zondag vanaf 10 uur
Parkeren: gratis parkeermogelijkheden
G'1:ge:-;8i1" ,-i·::)
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Met zicht Op
de bootjes

De Pits
Zolder

Met gebrom van
racevoertuigen
De Pits torent boven Circuit
Zolder uit en van op het terras heb
je een goed zicht op het heilige
asfalt. Er valt altijd iets te beleven
en het diepe gebrom van voorbijscheurende racevoertuigen heeft
iets mondains, iets waar ze in
pakweg Monaco een jaar lang op
moeten wachten.
Een adresje van interieurjournalist
Christophe De Schauvre
Kaart: brasseriekeuken
Open: alle dagen van 11 uur tot
middernacht
Parkeren: aan de zaak
Stpr G, Iwacr-1 "43,
355lJ Heusden-Zolder
011-85.82.82 www.lodqe-hotels.be

De taverne van Lumma -ski is
verre van trendy, maar door de
ligging aan het kanaal is het een
erg fijne plek. Het is de thuisbasis
van een watersportvereniging en
bijgevolg is het er altijd een komen
en gaan van jetski's en plezierboten
met of zonder waterskiërs. Je krijgt
er steevast een 'dijkgevoel' alsof
je aan zee bent. Er is een grote en
afgeschermde speeltuin met voor de
kleinsten een aparte plek met aangepast speelmateriaal waar ze in de
schaduw onbezorgd kunnen spelen.
Een adresje van interieurjournalist
Christophe De Schauvre
Kaart: tavernekeuken
Kids: speeltuin en kinderschotels
Open: gesloten op maandag, op
weekdagen open vanaf 10 uur, op
zaterdag en zondag vanaf 9.30 uur
Parkeren: gratis parkeergelegenheid
in de buurt langs het kanaal en een
grote fietsparking
lndustriestraat 10a, 3560 Lummen
011-421948
www.kmrna-ski.be
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