
ontdek de meest 
exclusieve adressen  
van hasselt

inclusief tips  
van stads- 
ambassadeurs

alle informatie en prijzen vermeld in deze brochure  
zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

het exclusieve smaakje van hasselt kan 
je in en rond de kapelstraat vinden. deze 
befaamde winkelstraat - met boetiekjes en 
winkels van bekende modeontwerpers - 
doet hasselt als modestad alle eer aan. ben 
je op zoek naar unieke designerstukken, 
grote merknamen of kostuums op maat en 
mag het gerust wat kosten? dan is deze 
ontdekkingskaart geknipt voor jou!

exclusief

  Cools
“Wil je de smaak van Hasselt 
mee naar huis nemen? Koop 
dan speculaas bij Fijnbak-
kerij Cools in de Kapelstraat. 

Anne-Sophie
Van kinds af aan ga ik 
daar langs. De spe-
culaas van Cools is 
iets minder dik en iets 
harder dan de typi-
sche Hasseltse spe-
culaas. Het recept is 
geheim. De bakkerij 
bestaat al 150 jaar. Bij 
elke beet proef je de 
traditie.”

  RosCh
Dit à la carte restaurant serveert klassieke gerechten met 
een originele twist. Hier vind je een beperkte kaart met kwa-
litatieve ingrediënten. De uitbaters ontmoetten elkaar in Het 
Hof van Cleve. Hij werkte er als chef, zij als patissier. 

  BistRo NaNo
In dit kleinschalige restaurant kan je kiezen tussen een 
driegangen- of lunchmenu of je geeft de chef carte blan-
che. De gerechten uit de menu’s zijn ook à la carte verkrijg-
baar.

  Pauwels-sPaeNjeRs
De sieraden van het Hasselts goudsmids-duo Kitty Spaen-
jers en Audi Pauwels zijn bijna uitsluitend gemaakt in wit of 
geel goud, zo goed als altijd zit er ook een edelsteen in. Ze 
beperken zich meestal tot het klassieke type sieraad, met 
name de ring, het halssnoer en de oorhanger.

  BaBy de luxe
Jawel, Hasselt heeft zelfs een baby-
boetiek! Baby de Luxe is een impo-
sante winkel met kwaliteitsvolle ba-

  GRutmaN  
home deCoR
Aimé Grutman startte in 
1936 een drogisterij en 
verfwinkel in de Demer-
straat. Dit bedrijfje groeide 
al snel uit tot een onder-
neming met verschillende 
panden in het stadscen-

  smaaksaloN
“Het Smaaksalon is een 
prachtig historisch pand. 
Giovani Oosters werkt er 
met Limburgse produc-
ten. Van de Hasseltse 
Hapjes spreekt de ge-
konfijte varkenswang mij 
het meest aan. Er zijn 
hier ook lekkere pan-

Anne-Sophie

  savilla
“Mijn tip? Fiets naar Sa-
villa om wat Spaanse en 
Italiaanse lekkernijen te 
kopen. Ga verder naar het 
Kapermolenpark, dé per-
fecte plek voor een laid-
back hapjespicknick in de 
zon. Heerlijk toch.”

  BooN
“Je kunt binnenkijken in het 
atelier waar alle chocolade-
creaties tot leven komen. Ik 
durf hier al eens een warme 
chocolademelk te bestellen. 

Anne-Sophie

  osteRia  
moRetti (’s avoNds)
“’s Avonds serveren ze hier 
één menu: Italiaans culinair. 
Het interieur is heel orga-

Palmira

  jade
“Jade gaat schuil in een 
magnifiek pand. De inrich-
ting is minimalistisch. Hier 
snuisteren is een ervaring 
op zich.”

Palmira
  la Cosa

Achter deze mediterrane gevel schuilt ‘multi brand store’ La 
Cosa. Hier shop je een complete outfit bij elkaar met kleding 
en accessoires van, voornamelijk, Italiaanse topmerken.

  et moi
Eigenares Michèle Catalano zorgt ervoor dat vrouwen die in 
haar boetiek komen shoppen zich smaakvol kunnen onder-
scheiden van de rest. De originele kledingcollecties zijn on-
der meer afkomstig van Vivienne Westwood, High en Save 
the Queen.

  ChRis ChRis style
Chris Chris Style is een gevestigde waarde in Hasselt sinds 
1954. De winkelruimte loopt van de Aldestraat naar de Ka-
pelstraat. De merken worden overzichtelijk gepresenteerd, 
waardoor het eenvoudig is om verschillende stukken te 
combineren.

  elke smelleNBeRGh
Dit deel van de Maastrichterstraat wordt 
in de volksmond ook wel het ‘Gouden 
Straatje’ genoemd. Hier is juweelont-

Palmira

trum. Tegenwoordig kan je bij Grutman Home Decor in de 
O.-L.-Vrouwstraat terecht voor interieurinrichting gaande 
van meubels, gordijnen, behang tot zelfs vloerbekleding.

  vaN esseR
De creaties van juwelier Van Esser zijn een combinatie van 
klassiek en modern. Het huis staat bekend om haar originele 
collectie dierenmanchetknopen, ‘NOARK’.

  taCkoeN
Optiek Tackoen is geves-
tigd in een historisch pand 
in vakwerkstijl. Je kan hier 
niet enkel de prachtige 
mix tussen oude en nieu-
we bouwstijlen bekijken, 
maar ook de collectie ex-
clusieve brillen.

  doNum
Interieurzaak Donum bevindt zich in een prachtig gereno-
veerd postgebouw. Hier vind je design, lifestyle accessoires 
en tijdloze interieurobjecten van o.m. Piet Stockmans en 
Alessi en groter werk van Vitra en B&B Italia.

werpster Elke Smellenbergh druk in de weer met goud en 
zilver. Ieder stuk van haar handgemaakte collectie ‘juwelen 
met gevoel’ is uniek.

  domus Casei
Letterlijke vertaling uit het Latijn: Kaashuis. Dit is niet gelo-
gen want dit authentieke winkeltje heeft kazen in alle vor-
men, geuren en smaken. 

  luNetiq
Lunetiq is een winkel gebaseerd op uitsluitend echte bril-
merken. Geen couturemerken met opzichtige logo’s, maar 
originele brillen met een verhaal.

  maisoN BlaNChe
Origineel ontbijten, stijlvol lunchen of in de namiddag genie-
ten van de uitgebreide koffietaart, dat kan allemaal bij Mai-
son Blanche. Check ook de seizoensgebonden suggesties 
met dagverse producten.

  eNtouRaGe
Gin-, wijn- en foodbar Entourage is gehuisvest in het Re-
fugiehuis van Herkenrode. Tijdens het weekend kan je hier 
ook komen ‘clubben’. De ingang ligt aan de zijkant van het 
gebouw, in de Persoonstraat.

  jeR
In dit restaurant met Michelinster worden gerechtjes van 
hoogstaand niveau gepresenteerd. 

Tip!

Tip!

Anne-Sophie

Heel creatief geser-
veerd. Je krijgt opge-
stoomde melk met een 
lolly van chocolade. Die 
kan je dan zelf in je war-
me melk laten smelten. 
Een leuk ritueel.”

nisch, met veel hout. 
Ik zit graag aan de ge-
zamenlijke tafel met  
zicht op de kookkun-
sten van de chef.”

Tip!

  de kwizieN
Anne-Sophie Breysem, 
Lady Chef of the Year 
2015, over haar ge-

Tip!

rechten in restaurant De 
Kwizien: “Ik ga graag op 
zoek naar ingrediënten 
die mensen zelf niet snel 
kopen. Dat vind ik zelf 
ook het leuke aan uit eten 
gaan: dat je kunt snoe-
pen van dingen die je zelf 
thuis niet maakt.”

bykleding, fraaie kinderkamers, exclusieve geschenken en 
geboortelijsten.

  helseN ladies
Bij Helsen Ladies zie je de knapste creaties van gerenom-
meerde stylisten, samengebracht in een door Liesbeth Hel-
sen gecreëerde stijl.

  stijN helseN CoNCePt stoRe
Limburgse trots Stijn Helsen ontwerpt niet alleen prêt-à-
porter collecties en ‘couture op maat’, hij ontwierp ook het 
Spiderman pak en de outfit van Johnny Depp in Pirates of 
the Caribbean. In zijn Concept Store voor dames en heren 
combineert hij zijn eigen collectie met stukken van ‘collega 
stylisten’.

Tip!

  quetiN
Schoenwinkel Quetin draait al drie 
generaties mee en is ondertussen 
een gevestigde waarde in de Ka-
pelstraat. In dit exclusieve stadsdeel 
kan je ook nog andere zaken van deze familie terugvinden: 
L’Altra Scarpa, de Delvaux winkel en Ultima Schoenen  
(O.-L.-Vrouwstraat).

  wiNe
Bij WINE worden de wijnen per thema en in 3 categorieën 
opgedeeld: fresh, smooth of rich. Hongertje? Bestel dan wat 
tapashapjes voor bij de wijn of reserveer een heuse high tea!

  helseN tailoR
Helsen Tailors staat synoniem voor 
vakmanschap, en dit al meer dan 
drie generaties lang. De man die hier 
zijn kleding koopt heeft de keuze 
tussen de Helsen collectie en de col-
lecties van andere gerenommeerde modehuizen. Het cliën-
teel bestaat uit modeliefhebbers gaande van bedrijfsleiders, 
politici, showbizz figuren tot leden van het koningshuis.

  jeuRisseN
In kledingzaak Jeurissen staat men je steeds met raad en 
daad bij om een volledige outfit met designerstukken samen 
te stellen.

  la Casa del haBaNo
Rookwaren en drankartikelen 
zijn hier dé specialiteit. Interes-
sant weetje: La Casa del Haba-
no heeft het grootste sigaren-
humidor van België!

  Pauly & jadoulle
Alleen al voor het fraaie ijzerwerk aan de gevel is het de 
moeite waard om een kijkje te gaan nemen bij juwelier Pauly 
& Jadoulle. De juweelontwerpen kenmerken zich door de 
fijne details en sierlijke gravures.

  meRCkeN
Alleen al om het prachtige eclecti-
sche gebouw te bezichtigen, zou je 
eens moeten langsgaan bij Merc-
ken. Binnen in de winkel kan je kie-
zen tussen handgemaakte Italiaan-
se maatpakken of voor een outfit 
van merken als Etro, Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabanna 
en Gucci.

  oGst
Ogst is een modern, laagdrempelig gastronomisch restau-
rant. Ogst is een dialect verbastering van ‘oogst’ waarmee 
ze het seizoensgebonden karakter en de authenticiteit wil-
len bekrachtigen. Reserveren is noodzakelijk.

  taRatata
In dit restaurant met eigenzinnige keuken staan er steevast 
seizoensgebonden gerechten op de kaart. Het huisaperitief 
met gember is een absolute aanrader!

  zes ziNNeN
Zes Zinnen is een klein, gastronomisch restau rant met de 
nadruk op per soonlijk contact. Pure smaken en eenvoud 
staan centraal in de keuken. Opgelet: ruime tijd op voorhand 
reserveren is aangeraden.

nenkoeken. Bij de koffie  
wordt echte Hasseltse 
speculaas geserveerd.”  

Tip!

Tip!
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exclusief

  Goldie
Goldie staat voor high fashion collecties met regelmatig ver-
nieuwde jonge, hippe merken. In de etalage zie je om de 
twee weken nieuwe silhouetten. 

  2 x kadet
Als je door het Kadettensteegje 
wandelt kan je de prachtige eta-
lage van 2 x Kadet bewonderen. In deze winkel vind je exclu-
sieve kledij voor baby’s, kleuters, kids en tieners.

  BellaGio
Restaurant Bellagio is 
gerenommeerd voor zijn 
kreeftenmenu en visge-
rechten. Naast kreeften, 
is hun homarium ook 
be volkt door oesters. 
Een luxueus etentje ver-
zekerd! 

  eNtRePôt
Bij Entrepôt kan je zowel terecht voor à la carte gerechten 
als voor lunch- en themamenu’s. Door de bijzondere inrich-
ting waan je je op een zonnige bestemming.

  BuBBels
In de trendy champagnebar Bubbels kan je kiezen uit een 
hele resem champagnes en ontvang je bij elk glaasje een 
‘mondvermaakje’. Verwennerij van de bovenste plank: ‘Coup 
Bubbels’, gemaakt van sorbet van zoete wijn met kruiden, 
rood fruit, munt en overgoten met bubbels.
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ontdekkinGskaarten
Verzamel  

ze allemaal!Dit is 1 van 3  
ontdekkingskaarten  

die je laten kennismaken  
met de verschillende  
smaken van Hasselt.  

Wil je alle smaken leren kennen of  
herken je ook een beetje van jezelf  
in de titels van de andere kaarten?  

Aarzel dan niet om het  
complete pakketje  

te verzamelen.

trendy

al
ter

nat
ief
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