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

Trendy Hasselt, dat zijn de alom bekende 
winkels op de hoofdwinkelstraat maar ook 
de hippe loungebars en restaurantjes in de  
zijstraatjes. Deze ontdekkingskaart is ideaal 
voor iedereen die de nieuwe modetrends op de 
voet volgt en op zoek gaat naar deze ‘fashion 
items’ in de vertrouwde en betaalbare winkels. 
Behalve een opsomming van de winkels die je 
eveneens in andere steden vindt, krijg je ook 
een overzicht van enkele eigentijdse adresjes 
die zich alleen in Hasselt bevinden.

TREnDy

  Café Latino
“Vind ik wel een fijn adresje 
om te gaan eten. Het is 
er leuk, lekker en gezellig. 
Mexicaans is eens wat an-
ders dan pasta of pizza. Ik 
zit graag op het grote terras 

Kimberley

achteraan. Dan 
voel je je écht 
op vakantie. En 
dat is het gevoel 
dat ik graag wil 
hebben.”

  La Bottega 

  gRiM
Bij boekhandel Grim vind je 
de betere roman, een uit-
gelezen selectie non-fictie 
en een goed gevulde afde-
ling kinderboeken.

  gintoniCShop
The gin is totally in! Laat je verrassen door 
het uitgebreid gamma van gin’s en tonics. 

  oSteRia MoRetti
Overdag kan je hier terecht voor een 
heerlijke koffie, een snelle hartige 
hap met een glaasje wijn, anti-pasti, 
aperitief en andere Italiaanse huis-
bereide specialiteiten.

Palmira

Palmira

  Café Beauté
Café Beauté is een totaalbeleving op vlak van verzorging en 
ontspanning. Laat hier je nagels lakken, haren brushen en 
gezicht maquilleren en geniet van het eindresultaat met een 
hapje en een drankje.

Reinout

  CopineS
“Liesbet en Sarah zijn supersym-
pathieke fashionista’s die je graag 
inwijden in de nieuwe collecties.”

Tip!
Tip!

Tip!

  that’S aMoRe
“That’s Amore is mijn favoriete 
restaurant in Hasselt. Hun pizza 
Pugliese is een aanrader.”

Tip!

  Botanique
Botanique is de hotspot voor gezonde en 
culinaire burgers en salades. Ze werden on-
langs verkozen tot één van de beste ham-
burgerrestaurants van België.

  Soup and BoneS
Naast verse soepen kan je bij Soup and Bones ook terecht 
voor een boerenboterham, BBQ, een stukje homemade 
chocoladetaart of overheerlijke Engelse scones.

  faShion BaR
In deze conceptstore vind je hippe merken voor mannen en 
vrouwen en interieurobjecten. In de lunchbar staan er onder 
meer koffie en piadina’s op de kaart.

“Rob is een mixoloog met lief-
de voor het vak. Een rastalent! 
Hij kleurt een beetje buiten de 
lijntjes op cocktailvlak.”   aRoMa

Op elk moment van de dag kan je 
hier lekkere dingen proeven. Ga 
zeker eens een koffie drinken en 

  pRego
“Prego is een klein winkeltje 
met collecties direct uit Ita-
lië. Stijlvol, het juiste kleur-
beeld, goede basics …”

  Buon’eataLia
Ook bij Buon‘Eatalia kan je het concept van ‘food sharing’ 
terugvinden. Deze zaak staat voor al het lekkers dat Italië te 
bieden heeft.

  oiShii
Sushi- en grillrestaurant Oishii kenmerkt zich door een ver-
nieuwende stijl van Japans koken. Deze sfeervolle sushibar 
is de perfecte plek om te relaxen en te genieten van een 
verrassende keuken.

  eve & MoLLy’S
Bij Eve & Molly’s stel je zelf je bagel of koffie samen. Kies uit 
een waslijst van ingrediënten en toppings en geniet van je 
creatie.

Filep

  pattoS
Bij Pattos krijgt de aardappel een hoofdrol. De in de oven 
gepofte aardappel wordt opgevuld met vlees, vis of groen-
tjes en overgoten met de heerlijkste sausjes. Je kan hier ook 
terecht voor gebakken banaan in bladerdeeg of een hartig 
broodje.

  nutS aBout nutS

  Sweet Coffee 
Sweet Coffee, dat zijn 2 zusjes die gepassioneerd zijn door 
koffie. Deze passie wilden ze graag delen en dus openden 
ze een trendy koffiehuisje in hartje Hasselt. Naast koffie met 
alle mogelijke smaken kan je hier ook een kleine hap of ge-
bakje bestellen.

  eLLiS
De gourmet burgers van Ellis zijn vanaf nu ook verkrijgbaar 
in Hasselt! Maak hier je keuze tussen de klassieke, veggie 
of signature hamburgers, vergezeld van een home made 
drankje. 

  BaRdot
Bardot brengt een stukje 
Spanje naar Hasselt. De 
wijnen en cava’s worden 
rechtstreeks geïmporteerd 
vanuit het zonnige zuiden. 
De beperkte lunchkaart 
vermeldt verse soepen en 
tapasplankjes met Spaan-
se kazen en charcuterie. 

  LeS SoeuRS
Les Soeurs zijn 3 zussen met een passie voor juwelen en 
accessoires. Zij brengen edelstenen, leder en kostbare me-
talen samen in een prachtige collectie. Ook voor kleiding en 
interieurobjecten ben je hier aan het juiste adres.

  MuCho guSto
Bij coffee bar & shop Mucho Gusto verwel-
komen ze je graag. De koffiesoorten die hier 
geserveerd worden proef je niet elke dag. 
Roel, de uitbater en kampioen koffieproeven, 
vertelt je er met plezier meer over.

“Bij La Bottega vind je alles 
van mode. Naar verluidt ko-
men er merkspotters vanuit 
heel Europa naar daar om 
nieuwe trends op te snuiven 
en inspiratie op te doen.”

  piu-piu
“Piu-Piu is een trendy boe-
tiekje gerund door twee zus-
sen. Ze volgen de nieuwe col-
lecties op de voet.”

  ijS van de SMaak
En smaken zal het, bij IJs van de Smaak. Het roomijs in talrij-
ke kleuren en smaken zal zeker en vast je aandacht trekken!

  ReBaLLion
Bij Reballion speelt de gehaktbal een hoofdrol. Probeer een 
van de wereldsmaken of ga voor de Hasseltse versie. Voor 
vegetariërs is er een quinoa bal. 

  taSty BowL
Oosterse keuken met stokjes of mes en vork, dat kan je vin-
den bij Tasty Bowl. California sushi of eend gemarineerd in 
rode wijn zijn enkele van de bijzonderheden op de kaart. 
Opgelet: de vlammetjes geven aan hoe pikant de gerechten 
zijn.

  MooChie
Moochie, dat zijn yoghurtijsjes 
met een gigantisch aanbod aan 
toppings. Vers fruit, chocolade-
bolletjes, koekjeskruimels en di-
verse sauzen sieren de toonbank.

  puLCineLLa
Eetadresje Pulcinella is genoemd naar een figuur uit de Ita-
liaanse theatertraditie. De specialiteit van dit kleinschalig 
restaurantje zijn de ‘taglieri’. Dit zijn Italiaanse tapas, gepre-
senteerd op houten schotels.

  kokozi
Gelato en cupcake bar Kokozi verwent je met heerlijke ho-
memade zoetigheden. Bestel een bolletje ijs of een ijscup-
cake of -stick. Naast gewone cupcakes en ander zoets kan 
je hier ook terecht voor een hartige quiche.

  L’entRée
L’Entrée is een wijnbar en eetcafé met DJ’s op vrijdag- en 
zaterdagavond. Hier staat het concept van ‘food sharing’ 
centraal.

  BRuShBaR
Brushbar verwent je met een brushing, make-up- 
of nagelbehandeling, en dat alles met een glaasje 
erbij!

  L’apeRi vino
“Superkeuken en tof decor. 
Heerlijk om te aperitieven, 
te genieten van een glaas-
je wijn en te smullen van 
lekkere gerechten. De bar-
mannen weten waarover 
ze spreken.”

 “‘The Place to Be’. La 
Bottega durft te gaan 
voor het extreme, het 
speciale. Hier ben je 
makkelijk twee uurtjes 
kwijt.”

Nuts about nuts is dé speciaalzaak voor 
noten, olijven en gedroogde vruchten. Alle lekkernijen lig-
gen mooi geëtaleerd in de toog. Indrukwekkend om te zien!

  tRuC MuCh
Boetiek Truc Much heeft een ruim gamma aan stijlvolle 
en trendy mode voor vrouwen. Hier vind je ook een aantal 
merknamen zoals Thelma & Louise en Angels.

Reinout

“Een heel gezel-
lige cocktailbar, zo 
knus met een zetel-
tje. Rob Biesmans 
maakt hier de meest 
stijlvolle cocktails. 
Er is zelfs een pin-
kish drankje met 
een echte roos erin. 
Geweldig!”

Palmira
  kokS & taLeS

  wijnBaR dito
“Bij wijnbar Dito hebben ze heel 
veel wijnen per glas. Geef mij maar 
een Riesling. Dat vind ik een lek-

  hooghuiS
Het Hooghuis is een brasserie tegenover het oude stadhuis. 
Op zaterdagen ben je van op het terras toeschouwer van de 
trouwerijen die op het Groenplein plaatsvinden. ’s Avonds 
staat het Hooghuis garant voor een gezellig avondje uit.

Tip!

  Ravie
“Ravie is top. Leuke kleren, gad-
gets en accessoires.”

  queenS
Voel je even als een koningin als je binnenstapt in het trendy 
kledingwinkeltje ‘Queens’. In de rekken hangen toffe stukken 
voor vrouwen tussen 15 en 60 jaar. Hier kan je naar harten-
lust stadskledij en casual items mixen.

  quiChe Café
Quiche Café serveert niet enkel quiches, maar ook salades 
en bagels. De bagels zijn verkrijgbaar met een slaatje, als 
zoet tussendoortje of als ontbijt.

  zuppa 
Tip!

“Zuppa presenteert acht soepen per dag, 
vers gemaakt. Ik eet daar bijna dagelijks. 

Palmira
Tip!

Tip!

Palmira

geniet van een homemade koekje of gebakje en niet te ver-
geten, een macaron!

  oui
Bij Oui vind je interieurartikelen 
die voornamelijk van Deense 
afkomst zijn. Hier worden ook 
exclusieve gadgets en grap-
pige hebbedingetjes verkocht. 
Ideeën genoeg voor het vinden 
van een leuk cadeautje!

  eigenwijS
Een bezoekje aan Eigenwijs is goed voor je humeur. In dit 
vrolijke, kleurrijke winkeltje koop je kleding en speelgoed 
voor kids tussen 0 en 12 jaar.

  iCon
ICON is ‘the place to be’ voor wie op zoek is naar modieuze 
herenmode, schoenen en accessoires. Een greep uit de 
merken: Drykorn, Elevenparis en Filling Pieces. Eigenaar Kris 
ontwerpt ook zelf juwelen, die afgewerkt zijn met zilver en 
edelsteentjes.

Tip!

  eL BoCado
El Bocado is Spaans voor ‘hapje, versna-
pering’. Enkele huisbereide tapas liggen 

uitgestald in de koeltoog, maar op de kaart staan er nog veel 
meer vermeld. In deze tapasbar staan naast de hapjes ook 
wijnen en cava’s centraal.

Palmira

Tip!

Tip!
  BRaSSaviLLe

“Je staat rond de toog of aan hoge houten tafels in 
het midden. Wijn, gin, bier, sangria, cocktails: het is 

hier allemaal. En omdat 

Palmira

  teaStation
Bij Teastation kan je kiezen tussen 150 
soorten thee. Een theetje proeven of 
ruiken aan de snuffeldoosjes maakt 
het extra plezant!

je recht staat, heb je al 
sneller de neiging om 
in beweging te komen 
op de goede muziek.”

inCluSiEf TiPS  
VAn STADS- 
AMBASSADEuRS

onTDEK DE MEEST 
TREnDy ADRESSEn  
VAn HASSElT

Anne-Sophie

Tip!

kere druif omdat er 
een zoetje inzit.”

Alessio, Sore Losers

Soep, een snee brood, een appeltje erbij. Gezond, lek-
ker, budgetvriendelijk én … je verliest niet te veel tijd.”

 Visithasselt

 Visithasselt

 Visithasselt
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  Sky Lounge
“19 Verdiepingen hoog. Hier heb je ’s 
nachts zicht op alle lichtjes van Hasselt. 
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  Be gLaM
Be Glam is een waar jurkjesparadijs. Moet je naar een feestje 
of trouw? Ga dan zeker eens langs in dit winkeltje voor de 
gepaste outfit.

  SanSueLLe
Hier vind je trendy outfits, leuke (feest)jurkjes en bijpassen-
de schoenen en accessoires aan betaalbare prijzen.

  eL ChiRinguito
El Chiringuito heeft een prachtig terras aan het water. Hier 
kan je genieten van een drankje, tapas of grillgerechten.

  weStpunt
In de zomer vlei je je neer aan het prachtige terras aan het 
water. In de winter zorgt de open haard voor gezelligheid. 
Een leuke after work locatie!

  kaaiMan
Kaaiman is een funky restaurant met bijzondere gerechten 
op de kaart. De Spaanse bloedworst of scampi met chorizo 
zijn absolute aanraders. Hun ‘private bottle cabinets’ geven 
een speciale toets aan het interieur. 

  fifth avenue

  juiCeBox
Een kleurrijk vruchtensapje of een smoothie be-
stel je bij vitamineleverancier Juicebox. Laat je 
verrassen door de smaak van een mysterieuze 
‘Squeeze Me Softly’ of kies voor de iets minder 
raadselachtige ‘Papa Mango’.
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Reinout

Tip!

Neem je partner mee. Romantischer 

kan niet. Echt de moeite waard.”

Palmira

Tip!

onTDEKKinGSKAARTEn

“Bij Fifth Avenue hebben ze een 
heerlijke deelschotel met warme en 
koude hapjes.” Deze brasserie met 

loungebar heeft een hippe uitstraling en 
is erg geliefd bij de bioscoopgangers van 
de nabijgelegen Kinepolis.

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.
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