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NATHALIE BALSING
Chef Lifestyle Feeling

“Weet jij een mooi vakantiehuis aan zee?”, “We 
gaan op citytrip, heb jij misschien restaurant-tips?”  
Wanneer je bij Feeling werkt, krijg je zo’n vragen wel vaker. 
Logisch: doorheen de jaren hebben we met de redactie  
inderdaad een schat aan goeie adressen verzameld. 
Voor antwoorden op vragen als bovenstaande  
verwijs ik altijd graag naar onze site feeling.be, 
maar om het nog makkelijker te maken, gaan 
we vanaf nu ook geregeld Feeling City’s over 
Vlaamse steden uitbrengen: handige digitale 
gidsjes die je kan downloaden, zodat je een 
overzicht van de beste adressen meteen op zak 
hebt.
We starten met Leuven, een stad die zoveel 
meer is dan onze grootste studentenstad. 
Kunst, design, mooie winkels, goeie restau-
rants, je vindt het er allemaal op wandel- 
afstand (al hebben we in deze gids ook enkele 
tips opgenomen die de moeite van de iets  
langere verplaatsing waard zijn). Er zijn de laat-
ste tijd trouwens opvallend veel nieuwe fijne  
plekken bijgekomen, die we uiteraard ook 
in onze selectie hebben opgenomen. Veel  
plezier met het ontdekken ervan!
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Bij deze gids hebben we ook een inter-
actief kaartje gemaakt waarop je alle 
adressen die op de volgende pagina’s ver-
meld worden terugvindt. Als je het down-
loadt, zie je meteen waar elk adres zich 
bevindt, en -wanneer je in Leuven bent- 
hoe ver je ervan verwijderd bent. City- 
trippen was nog nooit zo makkelijk!

Surf naar feeling.be/kaartje om het 
kaartje op je smartphone te zetten.



LOGEREN 
Een citytrip Leuven wordt nog 
leuker als je na het rondstrui-
nen kan neerploffen in een heer-
lijk bed. Dit zijn volgens ons de  
mooiste plekken om te logeren in 
Leuven.
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Mud Residence
INTIEME LUXE

Designliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Mud Residen-
ce, een wel heel bijzonder logeeradres vlakbij het Meerdaal-
woud en Heverleebos. Sophie en Frank kochten de sixties-
villa, namen de talentvolle interieurarchitect Andy Kerstens 
onder de arm en creëerden een guesthouse waar ze zelf als 
reizigers met liefde voor esthetiek graag zouden logeren. Je 
huurt het volledige huis en kan er met maximaal vier perso-
nen slapen. In de kelder zit een heerlijke spa verstopt, in de 
tuin staat een Weltevree-hottub en er zijn elektrische fietsen 

om de stad of de groene rand te ontdekken.

WAVERSEBAAN 23, OUD-HEVERLEE. MUDRESIDENCE.COM
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The Fourth
CHIC & CENTRAAL

In het hart van de stad kun je in het imposante gotische 
pand van The Fourth logeren, een plek die in de 15de eeuw 
dienstdeed als gildenhuis en later transformeerde in theater, 
bank en nu hotel. Verwacht je aan 42 stijlvolle kamers met 
comfortabele bedden en Belgisch linnen, aan een gezelli-
ge bar met open haard en aan restaurant Tafelrond waar je 
(ook als niet hotelgast) geniet van klassiekers zoals zeetong 

meunière, vol-au-vent of steak tartaar.

GROTE MARKT 5. TH4TH.COM
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Airbnb Casa IÑU
ERVAAR LEUVEN ALS EEN LOCAL

Janoek Lesage en Jorim Nietvelt kochten een groot heren-
huis op de ring van Leuven en besloten het open te stellen aan 
reizigers die hun stad willen komen ontdekken. De derde ver-
dieping toverden ze om tot een bohemian airbnb die een en al 
rust uitstraalt. Janoek ontwierp het interieur en schilderde de 
kunst aan de muur, Jorim maakte de meubels. Je hebt je eigen 
tweepersoonskamer met badkamer en klein terras. Samen met 
de sleutels krijg je meteen ook een heleboel van hun favoriete 

geheimtips in Leuven. Budgettip naar ons hart.

ERASME RUELENSVEST 131. AIRBNB.BE/ROOMS/51008992
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Martin’s Klooster
HISTORISCH HOTEL

Het gebouw waarin Martin’s Klooster zich bevindt, ademt  
geschiedenis. In de 16e eeuw werd het opgetrokken om 
het secretariaat van Karel V te huisvesten. Daarna deed het  
respectievelijk dienst als klooster, ridderhospitaal en rustplaats 
voor pelgrims. Vandaag vind je op dezelfde plek een modern 

hotel met 103 kamers en een charmante binnentuin.

ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT 18. MARTINSHOTELS.COM
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De Hoorn
HIP & HAPPENING

Wie een paar dagen Leuven plant, kan een loft met uitzicht op 
de skyline huren bij De Hoorn, een creatieve ontmoetingsplek 
in de voormalige Stella-brouwerij aan de Vaartkom. De apparte-
menten zijn ingericht zodat je je helemaal thuis voelt in de stad: 
met naast een slaap- en badkamer ook een keukentje en living. 
De inrichting is minimalistisch, maar mooi: parketvloer, beton-
nen muren, rotan stoeltje en wegzakzetel in je salon en kleur- 
rijke tegels in je douche.   Bij het inspirerende De Hoorn kan je 
ook eten in hun hippe restaurant of werken aan één van de flex 

desks in hun co-workingruimtes.

SLUISSTRAAT 79. DEHOORN.EU
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Global citizen Sophie De Jonghe wilde na jaren reizen een 
inspirerende plek creëren op een boogscheut van Leuven. 
Samen met haar partner nam ze een interieurarchitect 
onder de arm en toverde een oude sixtiesvilla om tot Mud 
Residence, misschien wel de mooiste guesthouse van ons 
Belgenland. ‘Het is de ligging van Leuven die me inspireert. 
Je bent zo in Brussel of in de mooie natuur van Waals- 
Brabant.’
M U D R E S I D E N C E .C OM ,  @M U D_ R E S I D E N C E

Sophie De Jonghe 
DEELT HAAR BESTE TIPS IN EN ROND LEUVEN 

➤
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LEUVEN ANDERS
‘Wie Leuven eens door een andere bril wilt zien, kan de 
gebouwen van de Universiteit bezoeken. Via kuleuven.
be/universitytours download je de twee uur durende 
wandeling. Inspirerend! De stadsdrukte ontvluchten? Ga 
dan naar de 200 jaar oude Kruidtuin, die aanvoelt als 
een eiland in het midden van de stad. Ook de zopas ge-
renoveerde site van Abdij van Park is de moeite. Ga er 
wandelen, bezoek er een expo of loop langs De Wikke, 
een project waar biologische vergeten groenten geteeld 
worden door mensen die moeilijk geïntegreerd geraken 
in de reguliere arbeidsmarkt.’

DE OMWEG WAARD 
’Bij de Minnebron in Oud-Heverlee komen ze van ver 
drinkwater halen. Het is er prachtig wandelen rond de 
Zoet Water vijvers. Rijd nadien door tot in Heverlee 
en schuif daar je benen onder tafel bij Mama Wong. Je 
proeft er de meest pure Aziatische keuken. De inrichting 
is minimalistisch mooi met veel donker hout.’
MAMAWONG.BE

AUTHENTIEK TAFELEN
‘Net over de taalgrens vind je Val Duc, een voorma-
lig bruin café dat nu dienstdoet als brasserie. Verwacht 
je er aan een heerlijke authentieke keuken en een toffe 
no-nonsense sfeer.’ 
VA L DU C - R E STO. B E

MOOI VOOR JE INTERIEUR
’Nele Vandaele besliste op haar 40ste om interieur-
vormgeving te studeren. In haar atelier in Linden maakt 
ze sinds kort ongelooflijk mooie houten sculpturen en 
objecten. Iemand om in de gaten te houden.’
N E L E VA N DA E L E .C OM



ETEN & 
DRINKEN 
Wie zich eens goed wil laten  
verwennen, schuift zijn benen  
onder tafel bij een van de vele  
restaurants in Leuven. Of je nu van 
hippe foodsharing houdt of van 
een authentieke trattoria: de stad 
biedt voor elk wat wils.
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Rossi
PURE KEUKEN

Wanneer Felice Miluzzi van een Italiaans dorpje naar Leuven 
verhuisde, droomde hij ervan een restaurant te starten waar hij 
Belgen kon leren dat de Italiaanse keuken meer is dan ossobu-
co en pasta vongole. In zijn kleine slow food restaurant brengt 
hij een lichtere versie van authentieke Italiaanse gerechten die 
hij bereidt met seizoensgebonden producten. In de week kan 
je à la carte eten, in het weekend bestel je er een gangenmenu. 
Felice werd in 2017 door Gault & Millau bekroond tot beste 
Italiaanse chef van België. Italofielen mogen dit adres met an-

dere woorden niet missen.

STANDONCKSTRAAT 2. RISTORANTEROSSI.BE



E T E N  &  D R I N K E N

14

EssenCiel
JONG TALENT

Tafelen met een ster doe je in Leuven bij EssenCiel, gastro-
nomisch restaurant van het jonge ondernemerskoppel Niels 
Brants en Romina Charels. Terwijl Romina ervoor zorgt dat 
je je thuis voelt, roert Niels in de potten en tovert hij schil-
derijtjes van gerechten op je bord. Verwacht je aan een fan-
tastische eetbeleving met één en al uitgepuurde smaken. Het 
menu van EssenCiel doet het hart van elke foodie een stukje 
sneller slaan: laat je verrassen door originele bereidingen van 

makreel, skrei, langoustine of paling bijvoorbeeld.

NAAMSESTRAAT 47. ESSENCIEL.BE
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Baracca
ITALIAANS MET EEN TWIST

Een ‘baracca’ (letterlijke vertaling: barak) was de plek waar Ita-
lianen na het werk in de mijnen gingen eten en waar ze wat 
er op tafel kwam met elkaar deelden. Dat concept van food 
sharing staat ook bij het hippe Leuvense restaurant Baracca 
centraal. Start met Italiaans geïnspireerde tapas en proef dan 
van hun luchtige pizza’s die krokant gebakken worden in een 
houtoven. Spoel al het lekkers weg met hun huisgemaakte 
cocktails of met een goede fles Italiaanse wijn. Hier is het 

elke avond ambiance.

TIENSESTRAAT 34.  BARACCA.BE 



E T E N  &  D R I N K E N

16

Convento wijnbistro
CATCH OF THE DAY

Bij de charmante wijnbistro Convento in de Mechelsestraat 
kun je bij je aperitief kraakverse oesters bestellen, en vind je 
in hun gangenmenu naast een vegetarisch gerecht en eentje 
met vlees ook altijd een catch of the day. De gepassioneerde 
eigenaar, Stéphane Godfroid, hecht enorm veel belang aan 
lokale producten en vertelt je met veel liefde voor het vak welk 
glas wijn perfect bij je gerecht past. Op zaterdagen wordt het 
restaurant omgetoverd tot wijnbar met hapjes, zoals Belgi-

sche kaviaar, Pata Negra ham, of falafel met labneh.

MECHELSESTRAAT 87. WIJNBISTRO.CONVENTO.BE
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Guzzi
ZUURDESEMPIZZA OP TOPNIVEAU

De meest bijzondere pizza-ervaring van Leuven krijg je 
bij Guzzi, zusje van slow food restaurant Rossi van Felice 
Miluzzi. Toen die tijdens de lockdown op een prachtig pand 
met tuin stootte, besliste hij er een pizzaplek te openen. Hij 
startte met experimenteren tot hij een biologische pizza met 
zuurdesembodem ontwikkeld had waar hij zelf trots op was. 
Een witte pizza met mortadella, burrata en pistachenootjes 
bijvoorbeeld. Felice stimuleert z’n klanten de pizza’s met de 
hand te eten, zodat je een échte pizza beleving hebt; geloof 

ons, elke hap doet uitkijken naar de volgende. 

FREDERIK LINTSSTRAAT 5. RISTORANTEGUZZI.BE
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Zoff
AL JAREN FAVORIET

Bij Zoff, een gezellig Italiaans restaurant in de Mechelsestraat, 
voegt Chef Max zijn eigen twist toe aan de authentieke Ita-
liaanse keuken en tovert hij met dagverse producten een op-
en-top Italiaanse beleving op tafel. Parmigiana di melanzane, 
bucatini all’Amatriciana, en ga zo maar door. Omdat de vaste 
klanten verzot waren op hun producten, opende Max samen 
met zijn vrouw Graziella (die ook in de zaak staat) een paar 
jaar later ook Gigi aan de overkant van de straat. Bij Gigi koop 
je Italiaanse delicatessen: de beste salsiccia en burrata, maar 
ook Italiaanse wijnen, panettone met kerst, een selectie van 

Italiaanse groenten en fruit, enzovoort.

MECHELSESTRAAT 25. ZOFF.BE
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Etna Trattoria
AFHAALPIZZA & -PASTA

Wat eerst een klein Siciliaans restaurantje was, werd in de 
lockdown door eigenaar Lorenzo Giongrandi omgetoverd 
tot pizza en pasta takeaway adres. Keuzestress? Bestel dan 
hun Siciliaanse signatuurpizza ’La Norma’, een pizza met to-
matensaus, gefrituurde aubergine, mozzarella, pesto van wil-
de venkel en geraspte ricotta kaas. Etna Trattoria is het ideale 
adres bij mooi weer, dan ga je bijvoorbeeld met je afhaalpizza 

picknicken in het Sint-Donatuspark.

TIENSESTRAAT 123. ETNA-TRATTORIA.BE
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Barba
SEIZOENSGEBONDEN KEUKEN

Chef Daniele Soru wil met Barba, een intieme zaak in de 
Mechelsestraat, vooral herkenbare, pure smaken op tafel 
zetten. Zijn seizoensgebonden menu bestaat voor 40% uit 
vis: zeetong, skrei of tarbot, maar ook minder gekende vissen 
zoals vlasweiting of rode poon. Laat nog een plekje over voor 
signatuurdessert ‘Barba Blanche’: daarvoor liet de chef een 
baard uit chocolade ontwikkelen die wegsmelt wanneer hij 

de warme saus bij het ijs giet.

MECHELSESTRAAT 22. BARBALEUVEN.BE
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Octobar
VISGERECHTJES OM TE DELEN

Wie van eindeloos lang aperitieven houdt, gaat naar Octobar, 
een barconcept met visgerechtjes om te delen dat verscho-
len ligt op een pleintje achter de Tiensestraat. Hier bestel je 
eenvoudige, maar erg smaakvolle bordjes vis in voorgerecht 
formaat zoals gegrilde inktvis, oesters, tijgergarnalen, sint- 
jacobsvruchten of een stukje gepaneerde vis met tartaar-
saus. Bij al dat lekkers horen ook goed uitgekozen drankjes:  

cocktails of wijn, aan jou de keuze.

ALFONS SMETSPLEIN 3A. OCTOBAR.BE
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Koffie en Staal
ALLES-IN-ÉÉN ADRES

Bij Koffie en Staal drink je écht goede koffie en kan je met-
een ook (met staal afgewerkte) meubels bestellen. Het 
unieke concept is het geesteskind van ondernemerskoppel  
Nouchka en Lino. Zij runt de koffiebar en hij maakt de 
meubels. Ga er dus inspiratie opdoen voor je interieur  
terwijl je nipt van een perfect gezette flat white en smikkelt 
van een lekker ontbijt, een hartige lunch of iets zoet om 
vier uur. De eigenaars zetten ook veel vegetarische opties 
op hun kaart. Vergeet niet naar de juwelen naast de bar te 

kijken, die maakt Nouchka ook zelf.

DIRK BOUTSLAAN 12. KOFFIEENSTAAL.BE
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MOK
KOFFIEKLASSIEKER

Die-hard koffiefans kunnen niet om MOK heen. Eigenaar 
Jens Crabbé ging jaren geleden op zoek naar de beste kof-
fieboeren, begon zijn eigen koffie te branden in zijn micro 
branderij en zocht een tof, klein pand uit om z’n eerste kof-
fiebar in te openen. Vandaag nip je niet alleen van z’n koffie 
in Leuven, maar ook in zijn tweede zaak in Brussel en in ver-
schillende andere koffiebars in ons Belgenland. Hoewel de 
focus van MOK ligt op de kwaliteit van de koffie en de kennis 
van de barista’s, kan je er ook heerlijk gebak, een croissant of 

een toast bestellen.

DIESTSESTRAAT 165. MOKCOFFEE.BE
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Madmum
WERELDS ADRES

Eigenaar Pieter Claes liet zich voor Madmum inspireren 
door koffiebars in grote wereldsteden. Zowel in het hoek-
pand van de Tiensestraat als op de nieuwe locatie aan de Vaart 
moest alles kloppen: (h)eerlijke koffie met zelf geroosterde 
bonen, lekkere ontbijt- en lunchgerechtjes, vriendelijke be-
diening, een tof, stijlvol interieur en een zonovergoten terras. 
Voor wie het wat sterker mag zijn: er staat altijd een cocktail 

op basis van koffie op de kaart. 

TIENSESTRAAT 38 / VAARTKOM 33. MADMUMCOFFEE.BE
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Noir Coffeebar
KOFFIE MET EEN STER

Eigenaar Kris leerde koffie zetten bij de Caffenation crew en 
leerde z’n eigen bonen branden bij de Zweede koffiemaster 
Joanna Alm (Drop Coffee). Samen met zijn vrouw Murielle 
opende hij Noir Coffeebar, ondertussen een vaste waarde in 
het Leuvense koffielandschap. Verwacht je er aan perfect ge-
zette kopjes koffie, een gepassioneerd team en een überge-
zellig vintage interieur. Je vindt hun koffie ook in heel wat an-
dere zaken trouwens: bij sterrenrestaurants EED en EssenCiel  

bijvoorbeeld.

NAAMSESTRAAT 49. NOIR.COFFEE
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Barbóék
BOEKEN EN KOFFIE

Toen de eigenaars van Barbóék een voormalige drukkerij za-
gen leegstaan, wisten ze meteen dat dat de uitgelezen loca-
tie voor hun magische formule ‘boeken en koffie’ zou wor-
den. Vandaag is Barbóék een heerlijke plek voor iedereen die 
van een goed boek houdt en tussen het snuisteren door wilt  
nippen van een kop koffie, een glas wijn of een pintje.  
Bijzonder is het gezellige huiskamergevoel, denk: houten  
bureau’s, vintage leeslampen, fauteuils om in weg te zakken 

en boekenkasten die helemaal gevuld zijn.

SCHRIJNMAKERSSTRAAT 17. BARBOEK.BE
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Onan
EERLIJKE KOFFIE

In de charmante Parijsstraat in het hart van Leuven vind 
je Onan, een speciality coffeebar die inzet op direct tra-
de ofte rechtstreeks contact met de koffieboeren. De eige-
naars focussen dus naast de kwaliteit van hun bonen (die 
ze zelf branden in de Vaartstraat) ook op het humanitaire 
aspect dat bij het koffieproces komt kijken. Naast koffie 
bestel je er trouwens ook lekkere thee’s: infusies, groene, 

witte of zwarte thee.

PARIJSSTRAAT 28. ONAN.BE
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Bar Berlin
MIKMAK VAN MENSEN

Eigenaars Sue en Filou wilden hun Leuvense koffiebar de-
zelfde verrassende, leuke vibe van Berlijn meegeven, een stad 
waar ze alletwee verzot op zijn. Hun Bar Berlin werd een plek 
waar een heerlijke mikmak van mensen samenkomt. Op vrij-
dag blijven ze extra lang open en serveren ze naast koffie en 
gebak ook cocktails, bier en wijn en bordjes met tapas. Houd 
hun Instagrampagina in de gaten want ze organiseren gere-

geld een intiem jazzconcertje.

BRUSSELSESTRAAT 115. @BARBERLINLEUVEN
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Anna Speciality Bar
HIGH TEA

Recht tegenover M Leuven ligt ANNA Speciality Bar, waar 
eigenares Anna of één van haar collega barista’s je met open 
armen ontvangt. Reserveer je een dag van tevoren dan zet-
ten ze zelfs een high tea voor je klaar: vier hartige en vier 
zoete hapjes, scones met clotted cream, jam en lemon curd 

en verschillende soorten thee (of koffie). Smakelijk!

LEOPOLD VANDERKELENSTRAAT 27.

SPECIALTYCOMPANY.EU
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Alfalfa
TAFEL VOL SMAKEN

Foodliefhebbers met een hart voor werelds eten, moeten naar 
Alfalfa, een fantastische no-nonsense plek waar je ’s middags 
en ’s avonds terecht kan. Kies overdag voor een sandwich met 
kimchi, traag gegaarde kip en courgette of voor een huisge-
maakte soep. ’s Avonds draait het er om gerechtjes om te  
delen: risotto met butternut, curry en salie, gnocchi van 
noordzeekrab met bouillabaise saus of tartaar van rode biet 
met granny smith en gebrande pistache bijvoorbeeld. Stuk 

voor stuk smaakbommetjes.

J.P. MINCKELERSSTRAAT 48. ALFALFABAR.BE
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Bar Stan
BUURTBAR NAAR ONS HART

In een modernistisch hoekpand uit de jaren ‘30 aan de rand 
van de stad vind je Bar Stan, een charmante buurtbar met 
vintage interieur. Vanaf 8 uur ’s morgens kan je er genieten 
van heerlijke ontbijtklassiekers: zuurdesembrood van bakke-
rij Korst, een spiegeleitje met lokaal Duroc De Riegel spek of 
yoghurt met huisgemaakte granola bijvoorbeeld. De koffies 
worden gezet met MOK bonen en de thee die je geserveerd 
krijgt is van Onan. Om de twee weken kan je er ook op zon-
dagen terecht voor hun befaamde à volonté brunchbuffet.

CONSTANTIN MEUNIERSTRAAT 2. BARSTAN.BE
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Florida Food Bar
MET AMERIKAANSE FLAIR

Wie op zoek is naar een hip lunchadres in Leuven, moet bij 
Florida Food Bar zijn aan de Vaartkom. Je nipt er van de beste 
cocktails (’s middags mag dat ook) en bestelt er een heerlij-
ke luxeversie van een huisgemaakt en origineel belegd pita-
brood¬je bij. Extra leuk: ook hun Amerikaans geïnspireerde 
interieur is on point, met gekleurde muren, palmplan¬ten, 

een stijlvolle bar en bolvormige lampen aan het plafond.

VAARTKOM 43. BARFLORIDA.BE
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Gastrobar Hop
FAVORIET BIJ DE LOCALS

Chef Bram Verbeken wil met zijn HOP Gastrobar een ori-
ginele, niet pretentieuze keuken in een gemoedelijk kader 
brengen. Hij koos daarvoor een intiem hoekpand aan de Leu-
vense Vaartkom waar hij een open keuken neerpootte zodat 
gasten letterlijk in zijn potten kunnen kijken. Brams menu 
wisselt elke week, maar de rode draad zijn betaalbare bordjes 
met veel lokale producten en groenten. Er is ook een uitge-
breide bierkaart waarin geuzes een glansrol krijgen en een 

fijne selectie natuurwijnen.

VAARTKOM 1A. HOPGASTROBAR.COM
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Sud Sud Bistro
ZUIDERSE SFEER

Bij het charmante Sud Sud in de Parijsstraat waan je je op 
vakantie in het zuiden: gezellig terras met oranje luifel, Tho-
net-stoeltjes, gekleurde zellige-tegels, art deco lampen en ge-
schilderde zwartwit werken op houten recup-deuren. Die losse, 
zuiderse sfeer wilde eigenares Cathy Jordens ook doortrekken 
in de keuken: je bestelt er smaakvolle borden die je deelt met 
je tafelgenoten. Vis à la plancha, gevulde aubergines, balle-
tjes in provencaalse saus en calamares bijvoorbeeld. Om al 
dat lekkers door te spoelen serveert het übervriendelijke per-
soneel goed geshakete cocktails, toegankelijke natuurwijnen 
of Belgische bieren van kleinere craft brouwerijen. Hier zou je 

wel eens de hele namiddag kunnen blijven plakken.

PARIJSSTRAAT 37. SUDSUD.BE
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Phaedra Famaey
GIDST JE DOOR HAAR LEUVEN

➤

Al meer dan zestien jaar tonen Phaedra Famaey en Lies 
De Schepper aan Leuvenaars hoe ze hun tafel origineel, 
stijlvol en tijdloos kunnen aankleden. Hun interieurwin-
kel de Tafel van Feliz vind je in een karaktervol, mooi 
bewaard jaren dertig pand in de gezelligste straat van de 
stad. ‘De Mechelsestraat is een heerlijke plek in het hart 
van Leuven. Je hopt er van de ene kleine zelfstandige 
naar de andere.’ 
DETAFELVANFELIZ.BE, @DETAFELVANFELIZ
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GASTRONOMISCH LEUVEN
‘Hoewel Leuven een kleine stad is, doet ze het op gastrono-
misch vlak erg goed. Restaurant Barba, onze overbuur, vind 
ik op vlak van prijs-kwaliteit een niet te kloppen adres. Voor 
een lunchmenu betaal je 19,50 euro. Hun gerechten zijn eer-
lijk, verfijnd en seizoensgebonden.’
BARBALEUVEN.BE

SNUISTERPLEK 
‘Vooral locals kennen Hexagoon, een smaakvol winkeltje 
waar je uren kan blijven rondkijken. Verdwaal er tussen 
de mooiste papeterie, linten en koordjes, stempels, iron-
on patches, oorbellen, pareltjes en ga zo maar door. Een 
heerlijk adres voor wie graag creatief bezig is.’ 
HEXAGOON.BE

OM IN TE BIJTEN 
‘Zoetekauwen kunnen hun hart ophalen in het piepklei-
ne zaakje van Sarah Renson in de Mechelsestraat. Met 
ongelooflijk veel kennis en precisie bakt ze de meest ver-
rukkelijke taartjes. Vlakbij pakt ook patisserie-chocola-
terie ZUUT uit met zoet lekkers.’ 
SARAHRENSON.BE, PATISSERIEZUUT.BE

MODEMOOIS
‘Voor lederwaren ga je naar Belva in de Parijsstraat. Je 
shopt er de mooiste handtassen van ontwerpers van ei-
gen bodem zoals Annelies Timmermans, Marie Martens 
en Lies Mertens. Een beetje verderop in dezelfde straat 
ligt Luz de Lux, een multimerkenwinkel waar ik altijd mijn 
goesting vind. Er hangt een leuke mix van goedkopere 
en duurdere stuks en de charmante verkoopster geeft 
erg goed advies.’
BELVA.BE, LUZDELUXSHOP.BE



SHOPPEN 
Wie naar Leuven gaat om te shop-
pen, komt gegarandeerd niet met 
lege handen thuis. Struin van het 
ene boetiekje naar het andere en 
laat je verrassen door de stijlvolle, 
zorgvuldig uitgekozen collecties 
én het persoonlijk advies dat je er 
zo goed als overal bij krijgt.

37
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Thelma
MODE MEETS KOFFIE

Chique, casual of sportief: de vrolijke conceptstore Thelma 
biedt voor elke shopper wat wils. Je koopt er naast hippe kle-
ding ook fijne juweeltjes, verzorgingsproducten en moois voor 
je interieur. Moe geshopt? Dan bestel je lekkers aan de fotoge-
nieke, roze terrazzo toog: golden milk met een stukje taart of 
een smoothie bijvoorbeeld. Tip: spring wat verder in de straat 
ook binnen bij de nieuwe kinderwinkel Bobbie, waarvoor Thel-
ma-eigenaressen Simke en Stéphanie de handen in elkaar 

sloegen met vroedvrouw Charlotte.

VAARTSTRAAT 12. THELMASTORE.BE
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LIV
AL JAREN FAVORIET

Multimerkenwinkel LIV is niet meer weg te denken uit de Leu-
vense fashion scene. Eigenares Evelyne Dumon selecteert elk 
seizoen opnieuw fantastische, tijdloze stuks van merken zoals 
IRO, Loulou Studio, Isabel Marant Étoile en de Belgische 
kleppers Morobé en âme. In het hoekpand in de gezellige Me-
chelsestraat shop je ook de kwaliteitsvolle basics van Evelynes 
eigen merk Rhúne. Dat zijn makkelijk te combineren, minima-

listische items die je kleerkast perfect aanvullen.

MECHELSESTRAAT 16. LIV-STORE.COM
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Profiel
ALTIJD GOED ADRES

In een bijzonder pand in de Mechelsestraat kunnen mode-
liefhebbers al jaren hun hart ophalen bij Profiel. Hier scoor 
je stukken die je voor je leven hebt: statement pieces van 
Dries Van Noten of Max Mara, maar even goed kleurrij-
ke, vrolijke items van GANNI, Baum and Pfergdgarten, 
Essentiel of Ulla Johnson. Vergeet hun eerste verdieping 
niet: daar vind je een permanente outlet en scoor je kleren 

aan interessante prijzen.

MECHELSESTRAAT 37. PROFIEL-LEUVEN.BE
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Ulla by LIV
STIJLVOL SHOPPEN

Liefhebbers van LIV moeten zeker ook eens bij haar jongere 
zusje Ulla binnenspringen. Minimalistische beige/wit/zwart 
stukken worden er afgewisseld met items in krachtige kleu-
ren en duurdere merken hangen er naast meer betaalbare. 
Hier scoor je stijlvol modemoois van Les Coyotes de Paris, 

Anine Bing, Gestuz en Notes du Nord bijvoorbeeld.

DIRK BOUTSLAAN 10. LIV-STORE.COM
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Plek
HET BESTE VOOR JE INTERIEUR

Je interieur naar een hoger niveau tillen? Daarvoor ga je naar 
Plek, een winkel met serieus hoog ‘hier-wil-ik-alles-hebben’-
gehalte. Shop er bedlinnen van By Mölle of Libeco, fantas-
tisch mooie kelim tapijten of meubels van Frama, Fést of 
Studio Henk. Ze verkopen er ook items die je (aan jezelf) 
cadeau kan geven: geurkaarsen, handzeep, keramiek of rie-
ten manden bijvoorbeeld. Vraag gerust naar persoonlijk ad-

vies, dan helpen zij je de juiste keuzes maken.

MECHELSESTRAAT 123. PLEKSHOP.BE
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Harvest Club
DUURZAAMHEID BOVEN

Winkelen met onze planeet in je achterhoofd doe je bij 
de duurzame conceptstore Harvest Club. De populaire 
Veja sneakers staan er naast handtassen van Matt & Nat,  
regenjassen van Maium, beautyproducten van Ray of CÎME 
en wasproducten van Seepje. Ook een heerlijk adres om  
cadeautjes te scoren trouwens: wie maak je nu niet blij met 
een herbruikbare koffiebeker, een heerlijk ruikende kokos-
nootkaars, een kleurrijke yogamat of een mooie postkaart 

met een hartverwarmende boodschap op?

MATHIEU DE LAYENSPLEIN 7. HARVESTCLUB.BE
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Cyaankali & Rawette
VIVA VINTAGE

Wie van preloved shoppen houdt, kan in Leuven bij 
Cyaankali & Rawette terecht. Beide vintage winkels 
verkopen enkel stuks die nooit of weinig gedragen zijn 
en er dus nog uitstekend uitzien. Designers van Bel-
gische bodem krijgen in alletwee de winkels extra veel 
aandacht: wie zoekt die vindt er topstukken van Dries 

Van Noten, Haider Ackermann of Natan.

CYAANKALI, DIESTSESTRAAT 153. CYAANKALI.BE

RAWETTE, DEN TEMPST 13. RAWETTE.BE
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De Tafel van Feliz
PERSOONLIJK ADVIES

Phaedra Famaey en Lies De Schepper behoren met hun 
charmante interieurzaak De Tafel van Feliz intussen tot de 
anciens van de Mechelsestraat. In dit mooi bewaarde jaren 
dertig pand komen Leuvenaars al jaren advies inwinnen om 
hun tafel stijlvol aan te kleden. De eigenaressen mixen en 
matchen als de beste gevestigde waardes met nieuwe merk-
jes, met als rode draad dat elk stuk van hun collectie tijd-
loos is en jaren mee kan, zoals het porseleinen servies van  

Rosenthal of linnen van het Belgische Decopur.

MECHELSESTRAAT 11. DETAFELVANFELIZ.BE
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GREATAT8 &  
Les Enfants Terribles

MINI MODE

Duurzaam shoppen voor de kleintjes doe je bij GREATAT8.  
Eigenares Nancy verkoopt er al jaren mooie, duurzame en  
kleurrijke kinderkleren van merken als Tinycottons, The  
Animals Observatory en Bobo Choses. Spring zeker ook 
binnen bij Les Enfants Terribles, daar vind je naast kledij ook  
interieurspullen voor een kinderkamer en kinderspeelgoed. Een 

ideale plek om je geboortelijst te leggen.

GREATAT8, JAN STASSTRAAT 8. GREATAT8.COM

LES ENFANTS TERRIBLES, MECHELSESTRAAT 52.

LES-ENFANTS-TERRIBLES.BE
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Wear Store
MODE VOOR IEDEREEN

Bij Wear Store focussen ze op Franse en Scandinavische  
merken en willen ze vooral mode verkopen voor iedereen. 
Verwacht er stijlvolle stuks van Selected Femme, heer-
lijk zittende jeansbroeken van Lois, stoere Dr. Martens 
laarzen en tijdloze lederen handtassen van O My Bag.  
Binnenkort openen ze een nieuw interieurconcept op de 

Bondgenotenlaan. Zien we jullie daar?

DIESTSESTRAAT 131. WEAR-STORE.BE
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➤

Evelyne Dumon ademt mode. Met haar multimerkenwin-
kels LIV en Ulla inspireert ze al jaren modeliefhebbers 
van de stad en ver daarbuiten. Nu ook haar eigen merk 
Rhúne naast de andere collecties hangt (denk: stijlvolle 
basics die je over de seizoenen heen kan dragen) is het 
plaatje compleet. ‘Leuven is gezellig en behapbaar. Het 
moet op vlak van hippe adressen zeker niet onderdoen 
voor een grote stad.’
LIV-STORE.COM, RHUNEOFFICIEL.COM

Evelyne Dumon
DEELT HAAR FAVORIETE PLEKKEN IN LEUVEN
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3-IN-1 ADRES 
‘De eigenaars van conceptstore Thelma openden in de-
zelfde straat de vrolijke kinderwinkel Bobbie. Je kan er 
naast winkelen ook heen om te genieten van een kopje 
koffie of een lekker stuk taart. Er hoort een hele commu-
nity bij het adres: eigenaars Charlotte, Simke en Stép-
hanie willen er jonge mama’s samenbrengen zodat die 
hun ervaringen over het moederschap met elkaar kun-
nen delen.’
@BOBBIESTORE_LEUVEN

KOFFIEBAR HOPPEN
‘Naast onze winkel Ulla ligt Koffie en Staal. Ik haal er 
geregeld takeaway koffies. Al moet je er eigenlijk blijven 
zitten, want je kan er lekker en gevarieerd ontbijten of 
lunchen. Ook de koffie van Onan vind ik erg goed. Ze 
kopen rechtstreeks bij de boeren en branden hun bo-
nen zelf.’ 
KOFFIEENSTAAL.BE, ONAN.BE

GOLDEN OLDIES 
‘Bar Louis gaat al jaren mee en blijft favoriet bij de locals. 
Ik ga er soms heen na het werk; ze serveren lekkere cock-
tails en je kan er als je wilt blijven hangen en ook met-
een eten. Ook bij het Italiaanse Zoff, een klassieker in 
de Mechelsestraat, hangt een leuke ambiance. Het eten 
stelt nooit teleur en je kan er tijdens de zomermaanden 
heerlijk in de zon zitten.’ 
BARLOUIS.BE, ZOFF.BE

ONTMOETINGSPLEK 
‘Aan de rand van de stad ligt Hal 5, een bruisende ont-
moetingsplek in oude spoorweghallen. Terwijl jij iets 
drinkt of eet kan je kroost er skaten of klimmen. Er wor-
den ook kleinschalige concertjes en marktjes georgani-
seerd. Vooral in de zomermaanden is het er heerlijk ver-
toeven.’  
HAL5.BE



DOEN 
Wie Leuven bezoekt, kan niet om 
het imposante gotische stadhuis, 
één van de bekendste ter wereld, 
of om de Stella Artois brouwerij 
heen. Maar voor cultuurliefheb-
bers valt er nog veel meer te be-
leven in de stad. Een avondje uit 
in kunstencentrum OPEK, wijn 
proeven bij Vandeurzen of naar 
kunst staren in het formidabele  
M Leuven bijvoorbeeld.

50
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M Leuven
CULTUUR MEETS ARCHITECTUUR

De Belgische toparchitect Stéphane Beel slaagde er bij de 
bouw van M Leuven in om twee bestaande historische ge-
bouwen perfect te laten blenden met de strakke, hedendaag-
se architectuur van zijn twee nieuwe panden. Het museum-
complex is met andere woorden alleen al voor de architectuur 
een bezoekje waard. Al zijn de tentoonstellingen ook telkens 
weer de moeite: ook de exposities combineren werk van oude 
meesters met dat van hedendaagse kunstenaars. Mis het dak-
terras met z’n postkaartwaardig zicht over de stad niet en ga 

ook even kijken naar de statige oude eik in de binnentuin.

L. VANDERKELENSTRAAT 28. MLEUVEN.BE
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Cinema ZED
FILMFANAAT GESPOT

In de intieme stadsbioscoop Cinema ZED wordt een uit-
stekende selectie arthousefilms, documentaires, kortfilms en 
filmklassiekers gedraaid. Er zijn drie zalen: twee op de Vesa-
liussite en één in het STUK. Iets eten of drinken voor of na 
de film doe je bij eetcafé Het Strand of in het STUKcafé. Er 
worden ook heel wat speciale voorstellingen en evenementen 
georganiseerd: Cinema Pousette (vertoningen voor ouders 
met hun baby), zomerfilms in openlucht of het Internationaal 

Kortfilmfestival bijvoorbeeld.

VESALIUSSITE: ANDREAS VESALIUSSTRAAT 9C.

STUK: NAAMSESTRAAT 96. CINEMAZED.BE
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Sint-Pieterskerk
IN EEN NIEUW JASJE

De Sint-Pieterskerk, een indrukwekkend staaltje Brabant-
se gotiek, onderging even terug een grondige restauratie.  
M Leuven zorgde er onder andere voor dat de Vlaamse top-
stukken in dit monument op een moderne manier gepresen-
teerd worden. Het resultaat is meesterlijk mooi: verdwaal er tus-
sen kunstschatten zoals het drieluik Het Laatste Avondmaal van 
Dieric Bouts en de negen meter hoge barokke preekstoel van 
Jacques Bergé. Reserveer je op voorhand een tijdslot dan kan 
je je bezoek upgraden met een digitale beleving aan de hand 

van een HoloLens (een mixed reality-bril).

GROTE MARKT 1. DIERICBOUTS.BE
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Hal 5
HIPPE ONTMOETINGSPLEK

Pal achter het station van Leuven ligt Hal 5, een originele ont-
moetingsplek in beschermde, historische spoorweghallen.  
Er is een buurtbar waar je kan aperitieven, je vindt er 
de fantastische bio zuurdesembakkerij KORST, er 
zijn eettentjes (Antico Pizza en Falafel Habibi bij-
voorbeeld), er is een sociale kruidenier, een skate-
plek voor kinderen en er is een ecologische bloe-
menpluktuin. Geregeld worden er ook evenementen  
georganiseerd: marktjes, een afterwork of een circus 

workshop.

DIESTSESTEENWEG 104, KESSEL-LO.

HAL5.BE
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Vandeurzen Wijnkasteel
WIJNWALHALLA

Liefhebbers van Belgische wijn moeten naar Linden, een 
deelgemeente van Lubbeek vlakbij Leuven. Ga er wande-
len in de pittoreske wijngaarden van Vandeurzen en in het 
Lindenbos en koop achteraf een fles Grüner Veltliner, 
Chardonnay of Pinot Noir van Belgische bodem. Een 
bezoek aan het atelier of tasting met hapjes kan ook, maar 

dat moet je eerst reserveren.

KERKDREEF 1, LINDEN. WIJNKASTEEL-VANDEURZEN.BE
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Kruidtuin
GROEN IN DE STAD

Rust in de stad vind je als je naar de Kruidtuin trekt, de oud-
ste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven  
legde hem aan voor haar studenten geneeskunde.  
Verwonder je er aan de bomen, planten en kruiden of aan het  
tropisch en subtropisch groen in het 450m2 grote  

serrecomplex. De moeite.

KAPUCIJNENVOER 30. VISITLEUVEN.BE/KRUIDTUIN
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OPEK, STUK &  
Het Depot

AVONDJE UIT

Voor een cultureel avondje uit in Leuven ga je naar OPEK, het 
openbaar entrepot voor de kunsten in een modernistisch mo-
nument van architect Victor Broos. In het café kan je voordien 
iets eten of drinken. Ook het programma van STUK is interes-
sant voor wie van cultuur houdt. Voor een bezoek moet je even 
wachten, want het gebouw wordt gerenoveerd.  Ze organiseren 
wel voorstellingen elders in de stad. Muziekfans gaan naar Het 

Depot, de concertzaal op het Martelarenplein.

OPEK: VAARTKOM 4. OPEK.BE

 STUK: NAAMSESTRAAT 96. STUK.BE

 HET DEPOT: MARTELARENPLEIN 12. HETDEPOT.BE
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Begijnhof
TERUG IN DE TIJD

Wandel tijdens je stedentrip Leuven ook eens door het 
Klein en Groot Begijnhof. Je flaneert er tussen 13de eeuwse 
huisjes, straatjes, tuinen en pleintjes in traditionele Vlaam-
se stijl. Het Groot Begijnhof is opgenomen in de Unesco 

Werelderfgoedlijst.

GROOT BEGIJNHOF: VIA SCHAPENSTRAAT.

VISITLEUVEN.BE/GROOT-BEGIJNHOF

VISITLEUVEN.BE/KLEIN-BEGIJNHOF
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Abdij van Park
NATUUR AAN DE RAND

Net buiten de zuidrand van de stad ligt middenin het groen 
Abdij van Park, een uitzonderlijk bewaarde erfgoedsite uit 
de 12de eeuw. Struin door het hart van de abdij, bezoek er 
tentoonstellingen of ga wandelen of fietsen in het omlig-
gende natuurdomein. De site werd onlangs prachtig ge-

renoveerd en is een ommetje dus meer dan waard.

ABDIJ VAN PARK 7, HEVERLEE.

VISITLEUVEN.BE/ADBIJVANPARK
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Op het visitekaartje van creatieve duizendpoot Liene 
Meneve prijkt ‘Visual arts & all things beauty’. Want Lie-
ne is meer dan make-up artieste alleen. Ze schildert ook 
minimalistische illustraties en werkt als mode- en interi-
eurstyliste. Het zijn de nieuwe, jonge ondernemers die er 
de laatste tien jaar zijn bijgekomen in Leuven die Liene 
het meeste inspireren. ‘Echt goede koffie? Dat vond je 
vroeger niet in Leuven. Vandaag bulkt de stad van hippe 
speciality coffeebars.’
LIENE.BIGCARTEL.COM/PRODUCTS, @LIENE

Liene Meneve
TIPT HAAR FAVORIETE PLEKKEN IN DE STAD 
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DOE MIJ MAAR TAKEAWAY 
‘In Leuven zijn heel wat speciaalzaken waar we trots op 
mogen zijn. In het weekend fiets ik naar Korst in Hal 5 
voor het beste zuurdesembrood. Verse vis haal ik bij De 
Walvis, kaas koop ik bij Elsen, voor aperitiefhapjes ga ik 
naar Gigi by Zoff en natuurwijn scoor ik bij Surlie.’ 
BAKKERIJ-KORST.BE, WALVIS.BE, ELSENKAASAMBACHT.BE,  

ZOFF.BE, SURLIE-NATUURWIJNEN.BE

CULTUURCRUSH
‘Het gebouw van Museum M, een creatie van Stépha-
ne Beel, vind ik erg fascinerend. Ook als je geen muse-
umfan bent, moet je er ooit eens heen, gewoon om naar 
de architectuur te kijken.’
MLEUVEN.BE

SHOPSTOP 
‘Lasso is een niet-te-missen stop voor wie op zoek is 
naar unieke juwelen. De eigenaressen verkopen naast 
heel wat moois van Belgische designers ook hun eigen 
collectie. Bij LIV is het moeilijk kiezen, zowat alles wat er 
hangt vind ik mooi. Eigenares Evelyne verkoopt er ook 
haar eigen tijdloze label Rhúne, niet goedkoop maar de 
investering meer dan waard.’
LASSOJEWELRY.COM, LIV-STORE.COM

FOOD FOR FOODIES 
‘Wie zich op vakantie wilt wanen gaat naar Florida aan 
de Vaart. Het is er leuk zitten aan het water. Baracca is 
een altijd-goed-adres. Start met hapjes om te delen en 
bestel nadien een houtovenpizza. Voor wie het wat meer 
mag zijn is er EssenCiel*, een sterrenzaak van twee jon-
ge ondernemers.’
BARFLORIDA.BE, BARACCA.BE, ESSENCIEL.BE
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