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NATHALIE BALSING
Chef Lifestyle Feeling

Wie mij een beetje kent, weet: ik ben 
een trotse Antwerpenaar. (Hopelijk) 
niet zo eentje van de irritante soort, wel 
iemand die nergens anders liever zou 
wonen. ’t Stad heeft naar mijn onbes-
cheiden mening ook zoveel te bieden: 
mooie gebouwen, interessante mensen, 
musea, een bruisende restaurantscene, 
winkels voor elke beurs en smaak… Er 
is zoveel keuze dat, toen mijn collega’s 
en ik deze gids samenstelden, we niet 
anders konden dan streng zijn: alleen 
onze absolute favorieten hebben de 
selectie gehaald. Gelukkig konden we 
alle andere adressen kwijt op feeling.
be. Mocht jij na het lezen van deze gids  
zin hebben gekregen in meer, moet je 
daar zeker ook eens een kijkje nemen. 
Onze favoriete sushirestaurants, beste 
ontbijtplekken, de mooiste terrassen,... 
je vindt ze er allemaal. Tot gauw, miss-
chien komen we elkaar binnenkort wel 
in Antwerpen tegen!
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Bij deze gids hebben we ook een handig 
interactief kaartje gemaakt waarop je alle 
adressen die op de volgende pagina’s ver-
meld worden terugvindt. Als je dat down-
loadt op je smartphone, zie je meteen 
waar elk adres zich bevindt, en hoe ver je 
ervan verwijderd bent. Citytrippen was 
nog nooit zo makkelijk!

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

http://feeling.be/kaartjeantwerpen 


LOGEREN 
Van ingetogen tot extravagant: 
Ook wat hotels betreft, biedt  
Antwerpen voor elk wat wils.  
Op de volgende pagina’s ontdek 
je onze topfavorieten: stuk voor 
stuk hotels waar je je eens goed 
in de watten kunt laten leggen.  
Meer budgetvriendelijke opties 
vind je  op feeling.be/overnach-
ten-antwerpen.
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Botanic Sanctuary
OP WERELDNIVEAU 

Dat Botanic Sanctuary Antwerp een van de meest  
ambitieuze hospitality-projecten in Antwerpen sinds  
jaren is, staat vast. Het vijfsterrenhotel ligt verscholen aan 
de botanische tuin en biedt met z’n vijf historische gebou-
wen niet alleen een luxeplek aan om te slapen, maar ook 
een exclusieve wellness en vier luxerestaurants (waar je ook 
als niet-hotelgast welkom bent). Ga tafelen bij Hertog Jan, 

Bar Bulot, 1238 of Fine Fleur. 

LEOPOLDSTRAAT 26. BOTANICANTWERP.BE 
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Sapphire House
SLAPEN IN STIJL 

Ook nieuw in Antwerpen is Sapphire House, het vijfsterren-
hotel van de Marriott-groep dat huist in een iconisch histo-
risch pand op de 16de-eeuwse site van de Handelsbeurs. Ook 
als je er niet slaapt, is het de moeite om erheen te trekken, 
want je proeft er van de al even geweldige plant-based keu-
ken van tweesterrenchef Bart De Pooter. Aan jou de keuze:  
smikkelen bij het informele (en dus goedkopere) zusje PLANTn 

of urenlang tafelen in het gastronomische WILDn.

LANGE NIEUWSTRAAT 20/24. SAPPHIREHOUSEANTWERP.COM 

http://SAPPHIREHOUSEANTWERP.COM 
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Hotel FRANQ
DISCRETE LUXE

In een voormalig bankgebouw bevindt zich één van de meest 
stijlvolle hotels van Antwerpen, met een sterrenrestaurant en 
een prachtig terras. De luxe die je hier vindt, schuilt ook in 
de details: je wordt hartelijk ontvangen met een glas bubbels 
en op de ruime kamers vind je huisgebakken macarons, bad-
producten van The White Company en dikke, zachte bad-
jassen van De Witte Lietaer. Het restaurant van het hotel is 
populair bij foodies: chef Tim Meuleneire haalde al in 2019 
een Michelinster binnen. Er is ook een meer laagdrempelige 
Gastrobar waar zowel gasten als niet-gasten terecht kunnen.

KIPDORP 10-12. HOTELFRANQ.COM

http://HOTELFRANQ.COM 
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Hotel Riga
KOFFERS & CO

Boetiekhotel Riga huist in de vroegere valiezenwinkel Riga. Je 
hebt er de keuze uit elf kamers, strak wit ingericht, met hoge 
plafonds en eiken vloer. De suite heeft een eigen balkon met 
zicht op de kathedraal. Beneden zit een leuke bar-bistro en 
het binnenpleintje geeft uit op het uitstekende restaurant In 
De Balans van dezelfde eigenaar. Bovendien ben je omringd 

door culturele hotspots en uitgaansplekken.

KORTE KOEPOORTSTRAAT 4. HOTELRIGA.BE

http:// HOTELRIGA.BE
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U Eat & Sleep
VOOR HIPPE FOODIES

Slapen tussen twee topresto’s, het levert prettige dilemma’s 
op. Kleur en moderniteit typeert het interieur van U Sleep, 
en je kunt kiezen qua geweldig uitzicht: de Schelde of het 
MAS. De locatie, het Eilandje, is bovendien de place to be 
voor nachtraven en foodies, met o.a. de U cocktailbar, de bi-
stro U Eat, Michelin-favoriet Zilte en casual eetcafé Storm. 
Pik zeker ook een expo mee in het vlakbij gelegen MAS of het 

Red Star Line Museum.

NASSAUSTRAAT 42. U-EATSLEEP.BE

http://U-EATSLEEP.BE
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De Witte Lelie
FLAMBOYANT FAMILIEHOTEL

Voor hét toonbeeld van eigentijdse elegantie moet je in de 
Keizerstraat zijn. In de universiteitsbuurt zit dit ‘Small Luxury 
Hotel’ verstopt in een historisch pand met trapgevel, maar 
binnen beland je in eigenzinnig design en kunstzinnige gla-
mour. De Witte Lelie biedt tien kamers, van kalme tot psy-
chedelische, uit te kiezen volgens je karakter en stemming 
van de dag. Met twee salons met open haard, een bronzen 
bar en een bloementuin vind je ook buiten je kamer zeker 

plekjes om te genieten.

KEIZERSTRAAT 16. DEWITTELELIE.BE

http://DEWITTELELIE.BE 
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Hotel Julien
EEN ECHTE THUIS

Pionier Mouche Van Hool was zelf verbluft over het enor-
me succes van haar huiselijke formule in de binnenstad.  
Inmiddels is Hotel Julien een vaste waarde: een oase van rust 
in twee herenhuizen nabij de Groenplaats en de Meir, met 
marmeren badkamer, Aesop-producten, designmeubilair en 
kunstfoto’s. Ultiem relaxen doe je in de spa met sauna, ha-
mam, hotstone en massages. Wie benieuwd is naar Mouches 
meer recent hotel, August, kan een combi-verblijf boeken.

KORTE NIEUWSTRAAT 24. HOTEL-JULIEN.COM

http://HOTEL-JULIEN.COM
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August
GASTRVIJ KLOOSTER

Toen het Antwerpse militair hospitaal verhuisde, kwam de 
site tot nieuw leven als de wijk ‘Groen Kwartier’. Restaurant 
The Jane was de pionier in de voormalige kapel, PAKT volg-
de, en August maakte het af met een prachtig hotel-restau-
rant in het voormalige augustinessenklooster. Sobere kamers 
behouden de ingetogen sfeer en contrasteren mooi met de 
monumentale bar, het tweede restaurant van topchef Nick 

Bril, een serene tuin mét grot en een intieme wellness.

JULES BORDETSTRAAT 5. AUGUST.BE

http://AUGUST.BE
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Gulde Schoen
LUXE ONDER DE ARCADEN

Door een stenen poort op een boogscheut van de  
Groenplaats stap je een Middeleeuws pand binnen. Na een 
Florentijns paleisje en antiekwinkel bevindt zich hier nu een 
suitehotel. De oude balken zijn er nog, maar verder is dit op-
en-top eigentijdse luxe: acht ruime suites met alle comfort en 
een binnenpatio waar restaurant The Guilded huist. De zus 
van voetballer Dembélé runt het geheel met zachte hand.

MELKMARKT 39. GULDESCHOEN.BE

http://GULDESCHOEN.BE
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Hotel Pilar
INSTAGRAM-PROOF

Voor hipsters die een weekend Antwerpen plannen, is  
hotel Pilar een aanrader. In een monumentaal wit pand op 
het trendy Zuid, tegenover het vernieuwde KMSKA, vind je 
een foodbar waar ontbijt, lunch en diner wordt geserveerd 
met invloeden vanuit de gele wereld, een originele shop met 
mooie interieurobjecten en cadeautjes en daarboven zeven-
tien hotelkamers. De inrichting door interieurarchitect Sam 

Peeters is huiselijk, vrolijk en eclectisch.

LEOPOLD DE WAELPLAATS 34. HOTELPILAR.BE

http://HOTELPILAR.BE
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Lit d’Art
INSPIREREND ZWART-WIT

In een art-nouveauwoning op het hippe Zuid biedt gastvrouw 
Aida je de keuze uit vier smaakvolle en kunstzinnige suites. 
Die zijn ingericht in zwart en wit, maar allerminst saai, o.a. met 
een muurschildering van kunstenares Charlotte De Cock. 
Zie je een kunst- of designobject dat je hart sneller doet 
slaan? Pols dan even bij Aida naar de prijs, want verschillende 
werken zijn te koop. Extra troeven zijn de mooie wellness en 

het topontbijt met uitsluitend verse producten.

SCHILDERSTRAAT 6. LITDART.COM

http://LITDART.COM
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Lana Scatorchia 
TIPT HAAR FAVORIETE PLEKKEN IN ANTWERPEN

Lana werd geboren met een oog voor esthetiek. Ze is 
vormgever bij haar creative studio Monogram én zaak-
voerder van The Collector’s House, een guesthouse, 
stadsappartement en evenementenlocatie waarmee ze 
binnenkort ook Andalusië wil veroveren. ‘Antwerpen is 
een creatieve jungle, een levendige stad. Ik woon er al 
heel mijn leven maar er valt steeds wat nieuws te ont-
dekken.’
@LANASCATORCHIA, @MONOGRAM.BE, @THECOLLECTORS-

HOUSE.ANTWERP

mailto:@lanascatorchia
mailto:@monogram.be
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BLIJ MET BROOD
‘Het ontbijt is mijn lievelingsmoment van de dag. Vers 
brood haal ik bij Brood & Spelen, voor zoetigheid pas-
seer ik bij Leo Antwerp. Die laatste is alleen al voor het 
interieur de moeite; de bakker huist in een oude slagerij 
waarvan de authentieke elementen mooi bewaard ble-
ven. Als ik wat meer tijd heb, ga ik langs bij Album. Hun 
boterhammen op zelfgemaakt zuurdesembrood zijn top; 
ik neem er steeds nog een broodje mee voor thuis.’
@BROOD_EN_SPELEN, LEOANTWERP.BE, ALBUMANTWERPEN.BE

INTERIEUR-INSPO
‘Voor vintage spullen zijn Christiaens en Christiaen-
sen en Viar mijn vaste adresjes. Verder geven Graan-
markt 13 en St. Vincents mij het meeste inspiratie.  
Ik zou er alles willen copy pasten.’
CHRISTIAENSEN-CHRISTIAENSEN.BE, GRAANMARKT13.COM,  

STVINCENTS.CO

CULTUURCRUSH
‘The Collector’s House ligt in de Wolstraat, waar in de 
16e eeuw Engelse wolhandelaren woonden. Nu staat de 
buurt bekend om zijn kunst- en designgalerijen; wekelijks 
veranderen de vitrines. Op wandelafstand vind je mijn lie-
velingswinkel: Copyright Bookshop, die als onderdeel 
van het MOMU ontworpen en ingericht werd door Vin-
cent van Duysen. Ik lees geen boeken maar verzamel ze 
voor de vormgeving. Want ja: I do judge a book by its cover.’
THECOLLECTORSHOUSE.BE, COPYRIGHTBOOKSHOP.BE

ULTIEME VERWENNERIJ
‘Als ik de hectiek wil ontvluchten, boek ik een dagje privé- 
wellness bij August. Dankzij hun idyllische tuin met zwem-
vijver lijk je net op vakantie. Voor mij de perfecte plaats 
om tot rust te komen in de stad.’
AUGUST-ANTWERP.COM/WELLNESS

mailto:@brood_en_spelen
http://leoantwerp.be
http://albumantwerpen.be
http://christiaensen-christiaensen.be
http://graanmarkt13.com
http://stvincents.co
http://thecollectorshouse.be
http://copyrightbookshop.be 
http://august-antwerp.com/wellness


ETEN & 
DRINKEN 
In weinig steden in Vlaanderen is de 
foodscene zo uitgebreid en divers 
als in Antwerpen. Op de volgen-
de pagina’s verzamelden we onze 
absolute favorieten, maar nog veel 
meer fantastische eetadressen in 
Antwerpen vind je op feeling.be/
etenendrinkeninantwerpen.
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Bistrot du Nord
KLASSIEKER VAN FORMAAT 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt er bij 
Bistrot du Nord op sterrenniveau gekookt (door chef Micha-
el Rewers) en geserveerd (door partner Caroline Stasseyns). 
In een klein pand in Antwerpen-Noord geniet je van klassie-
kers in een keurig decor, denk: wit gesteven tafellakens, houten 
lambrisering en nostalgische lampenkapjes, radiatoren en te-
gels. Hier kom je voor echt goed bereide vlees- en visgerechten 
zoals kroket van Oostendse garnalen of ossentong in madeira 

met Parijse worst en krokante kalfshersenen.

LANGE DIJKSTRAAT 36. BISTROTDUNORD.BE

http://BISTROTDUNORD.BE
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Misera
NICOLAS GAAT SOLO 

Wie wil proeven van het beste van de zee gaat naar Misera, 
het fine dining restaurant van Nicolas Misera (die je misschien 
kent van AIRrepublic in Cadzand). Voor zijn solo avontuur 
op het Nieuw Zuid kiest de chef voor een intieme eetbeleving 
(maximum 25 zitplaatsen) en een kleine menukaart met als 
hoofdrolspeler de zee. Een zitje aan de open keuken maakt je 
eetbeleving compleet, vanaf je stoel zie je de chef de mooiste 

gerechten op je bord toveren. 

MICHEL DE BRAEYSTRAAT 18. NICOLASMISERA.COM

http://NICOLASMISERA.COM
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Instroom Academy
INCLUSIEF TAFELEN 

In de oude refter van de scheepsherstellers en metaalbewer-
kers in het Stormkop gebouw op het Eilandje vind je Instroom 
Academy, concept van groentenchef Seppe Nobels. In de 
keuken en in de zaal staan asielzoekers van overal ter wereld 
om de smaken van hun land tot bij jou te brengen en zo de 
kneepjes van het horecavak leren. De chefs komen hun ge-
recht vol passie aan je tafel presenteren. Een hartverwarmende 

en ongezien lekkere beleving. 

DROOGDOKKENWEG 4. INSTROOM.ACADEMY 
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http://INSTROOM.ACADEMY
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Atelier Paul Morel
BIJZONDERE BARBELEVING 

In het minimalistische, Japans geïnspireerde atelier van bever-
age consultant Paul Morel op de site van Brouwerij De Ko-
ninck organiseert Paul samen met Daan Guelinckx intieme 
Bar Nights. Waar Paul indruk maakt met waanzinnige cocktails 
en sakes, doet Daan hetzelfde met zijn uitgebreide kennis over 
natuurwijnen. Bij al dat lekkers om te drinken bestel je barhap-
jes (kraakverse oesters, kazen, charcuterie, …) die zo goed zijn 
dat je er de hele avond blijft hangen. Let wel: ze zijn niet het 
hele jaar door open. Kijk voor je gaat zeker even op de website.

INGANG VIA BOOMGAARDSTRAAT 1 (2E VERDIEPING VAN  

DE STADSBROUWERIJ). MOREL.CO
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http://MOREL.CO
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’t Fornuis
LEGENDARISCH EETADRES 

In een zeventiende eeuws pand in centrum Antwerpen ver-
rast culinair genie Johan Segers al jaren met zijn sterren-
restaurant ’t Fornuis. Zijn keuken is rijkelijk en authentiek. 
De chef komt zelf tot bij je tafel om zijn gerechten voor te 
stellen, en alleen dat al is een beleving op zich. Tafelen bij  
’t Fornuis is een bijzondere ervaring die elke foodliefhebber 

op z’n minst een keer meegemaakt moet hebben. 

REYNDERSSTRAAT 24. FORNUISANTWERPEN.BE

http://FORNUISANTWERPEN.BE
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Lewis
ROCK-‘N-ROLL

In een hoekpand vlak bij het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten op het Zuid opende chef Thomas 
Snijders Lewis, een restaurant dat Antwerpenaren vanaf 
dag één in hun hart sloten. Hij serveert een fantastische 
productkeuken met veel identiteit en diepgang, inclusief 
een vleugje rock-‘n-roll. De sfeer is hip, funky en heerlijk 

ongedwongen. 

SCHILDERSSTRAAT 25. LEVIS-ANTWERP.BE

http://LEVIS-ANTWERP.BE


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

25

Bartavin
SUBLIEME STEAK TARTAAR 

Hoewel de Antwerpse slachthuiswijk nu pas in volle ontwik-
keling is, weet wijnkenner Bart Adriaensens al sinds 2003 
Antwerpenaren naar wijnrestaurant Bar(t)-à-Vin te lokken. 
Hier kom je voor brasserieklassiekers zonder franjes in een 
wel heel bijzonder kader: Je tafelt in een voormalige varkens-
uitbeenderij en dat merk je nog steeds aan de authentieke 
tegels aan de muur en de vleeshaken aan het plafond. Hier 
kom je voor de beste steak tartaar van ’t Stad, voor het uitste-
kende glas wijn dat Bart erbij voor je kiest en voor de heerlijk 
intieme sfeer. Vergeet niet ruim van te voren te reserveren. 

LANGE SLACHTERIJSTRAAT 3-5. BARTAVIN.BE

http://BARTAVIN.BE
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Ossip
INTIEM TAFELEN

Achter een fel Yves Klein blauw geveltje op Kipdorp schuilt 
Ossip, intiem eetadres van Magalie Verbaet en Emiel Re-
dant. Het gastronomisch restaurant is piepklein (plek voor 
12 man) en minimalistisch maar erg tof ingericht. Het eten 
dat je voorgeschoteld combineert pure, originele smaken 
en bereidingen waar je de dag nadien nog van droomt. Hier 
klopt alles: heerlijk eten, lekkere wijn en persoonlijke bedie-
ning. Dat het duo alles zelf doet (tot de afwas toe), maakt 

de beleving nog specialer. 

KIPDORP 3. OSSIP-ANTWERP.BE

http://OSSIP-ANTWERP.BE
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Osaka
TALK OF TOWN

Osaka, eetadres van de Camino-eigenaars, heeft geen in-
troductie meer nodig. Je bestelt er pure, verfijnde gerecht-
jes om te delen (oesters, ceviche, gegrilde spitskool, charcu-
terie met desembrood, …) met de beste glazen natuurwijn 
erbij. Extra leuk: je tafelt in een uniek interieur (denk: be-
tonlook, inox toog, Bruno Rey stoeltjes en glasdallen die 
doen dromen over de jaren 70). De sfeer die er hangt is 

ongedwongen overgoten met een flink sausje cool. 

BOLLANDUSSTRAAT 17. @OSAKAANTWERP

mailto:@OSAKAANTWERP
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DIM Dining
JAPANS MET EEN STER  

In het hart van Antwerpen vind je het stijlvolle DIM Dining 
in een hoekpand op de volkse Vrijdagmarkt. Chef Simon Van 
Dun neemt je mee op ontdekkingsreis langs de smaken van Ja-
pan en gebruikt daarvoor vooral seizoensgebonden producten 
van de allerbeste kwaliteit. Terwijl de chef verwent met de meest 
originele en uitgepuurde gerechten, vult sake sommelier Jonas 

Kellens je ervaring aan met perfect uitgekozen glazen sake. 

VRIJDAGMARKT 7. DIMDINING.BE

http://DIMDINING.BE
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Ciro’s
TERUG IN DE TIJD 

Wil je bij het Antwerpse monument Ciro’s eten dan re-
serveer je best ruim op voorhand je tafeltje. Hier kom je 
voor Belgische en Franse klassiekers zoals steak Ciro’s, 
vol-au-vent de luxe (met kalfszwezeriken) of paling in ’t 
groen. Laat genoeg plaats voor een dessert, want ook 
dat zijn golden oldies zoals crepes suzette, huisgemaakte 
rijstpap, sabayon of café glacé. Het decor lijkt zo uit een 
film te komen en ziet er nog exact hetzelfde uit als bij de 

opening in 1962. 

AMERIKALEI 6. CIROS.BE

http://CIROS.BE
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Veranda
FOOD FOR FOODIES 

Veranda, geesteskind van chef Davy Schellemans, trekt on-
dertussen al een paar jaar menig foodie naar de Slachthuis-
wijk. Schuif je benen onder tafel voor een vast gangenmenu 
en laat je omverblazen door vijf seizoensgebonden, pure ge-
rechten die het product zelf laten stralen. Nieuwtje: houd hun 
Instagrampagina in de gaten, want ergens volgend jaar komt 

Davy met iets nieuw.

LANGE LOBROEKSTRAAT 34. RESTAURANTVERANDA.BE

http://RESTAURANTVERANDA.BE
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DOJO
HIDDEN GEM

Wie de verborgen wereld van DOJO binnenstapt, staat per-
plex. Je treedt binnen in een indrukwekkende industriële site 
waar eigenaars Dennis en Valeriya hun Japans geïnspireer-
de restaurant neerpootten: veel zwart, houten tafels en gro-
te glaspartijen met zicht op de centrale patio waar ze al hun 
gangen in openlucht op houtskool en gas grillen. Bij DOJO 

waan je je de hele avond lang in een andere wereld. 

SAMBERSTRAAT 7. DO-JO.EU

http://DO-JO.EU
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Hertog Jan
WERELDNIVEAU

Topchef Gert De Mangeleer en gastheer Joachim Boudens 
kozen als locatie voor hun Hertog Jan 2.0. voor Antwerpen. 
Hun restaurant ligt in het nieuwe Botanic Sanctuary hotel dat 
verscholen zit aan Den Botaniek. Hun tweesterrenzaak is een 
intiem concept met 22 couverts waar je twee weken per maand 
kan aanschuiven om je over te geven aan de kunsten van de 
chef. Wie langsgaat, geeft de kok carte blanche. Geen plekje 
kunnen bemachtigen? Probeer dan bij een van de drie andere 

restaurants op de hotelsite: Bar Bulot, Fine Fleur of 1238.  

LANGE GASTHUISSTRAAT 51. HERTOG-JAN.COM
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http://HERTOG-JAN.COM
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Bar Pêche
FLIRTEN MET DE SEIZOENEN

Wie genoeg heeft van de sharing-trend en zin heeft in een ei-
gen bord vol lekkers gaat naar Bar Pêche, intiem restaurant 
op de hoek van de Bollandusstraat. Hun seizoensgebonden 
à la carte menu is klein maar perfect in balans, je kiest tussen 
4 voor- en 4 hoofdgerechten en – als je daar nog zin in hebt – 
tussen 4 desserts. Ook op vlak van wijnen doen ze het anders: 
ze maken geen keuze tussen natuurwijnen en klassieke wijnen, 

maar bieden gewoon beide aan. 

BOLLANDUSSTRAAT 2. BARPECHE.BE

http://BARPECHE.BE
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september.
LOKAAL LEKKERS 

In een prachtig pand in de Antwerpse academiebuurt ligt sep-
tember., duurzaam restaurant van Feeling-foodstyliste Ann 
Van der Auwera (chef) en Koen De Ceuleneer (gastheer). 
In een minimalistisch, mooie setting eet je pure, seizoensge-
bonden gerechten bereid met eerlijke ingrediënten van boeren 
waar ze nauw mee samenwerken. Overdag eet je er à la carte, ’s 
avonds kies je tussen een vegetarisch gangenmenu of een met 
vis- en vlees. Gastheer Koen begeleidt je graag in de zoektocht 

naar een glas wijn dat perfect bij je smaak past. 

MINDERBROEDERSRUI 7. SEPTEMBERLOKAAL.BE
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Zilte
TOTAALBELEVING 

Heb je iets te vieren, dan reserveer je bij Zilte, de enige dries-
terrenzaak van Antwerpen. Chef Viki Geunes, gastvrouw Vi-
viane Plaquet en hun team zorgen er samen voor dat je een 
onvergetelijk eetmoment beleeft. Het interieur van de zaak is 
on point, het zicht is onklopbaar (denk: bovenste verdieping 
van het MAS en dus uitzicht over de hele stad) en het eten dat 

je voorgeschoteld krijgt ademt een en al magie.  

HANZESTEDENPLAATS 5. ZILTE.BE

http://ZILTE.BE
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ESSEN
VOOR ELK WAT WILS 

Op het  volkse Vinçotteplein in Borgerhout ligt ESSEN, 
restaurant van muzikant Klaas Janzoons en pottenbakster 
Caroline Coenen. Het duo zet de Frans/Belgische keu-
ken in de spotlights en brengt een toegankelijk maar ver-
fijnd, seizoensgebonden menu waarin zowel vegetariërs als 
vis- en vleesliefhebbers hun gading vinden. Op zondag en 
maandag zijn ze gesloten, want dan gaan ze hun groenten 

zelf oogsten op het veld. 

VINCOTTEPLEIN 22. RESTAURANTESSEN.BE

http://RESTAURANTESSEN.BE
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Le Pristine
SERGIO STRIKES AGAIN 

Dat topchef Sergio Herman weet hoe hij een geweldig ho-
recaconcept moet neerzetten is duidelijk. Pal in de modewijk 
van Antwerpen vind je Le Pristine, eensterrenzaak in een in-
drukwekkend modernistisch gebouw uit de jaren 60. Verwacht 
je er aan gerechten die zowel met de Italiaanse als de Zeeuwse 
keuken flirten, een stijlvol interieur, leuke muziek en vakkundi-
ge bediening. Geen zin in uitgebreid tafelen, dan smikkel je van 

lekkers in hun Le Pristine Café vooraan in de zaak.

LANGE GASTHUISSTRAAT 13. LEPRISTINE.COM
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Bistrot L’ilot
ALTIJD GOED ADRES 

Op het Eilandje uit eten doe je bij Bistrot L’ilot. Punt. Chef 
Sander De Saegher tovert er eerlijke en pure smaken op je 
bord in een menuformule (€ 39 per persoon) waarbij je de 
gevarieerde gerechtjes deelt met je tafelgenoten. Dat ze de 
voorbije jaren erg hebben ingezet op hun wijnkaart merk je, 
ze hebben een fantastische en uitgebreide selectie flessen 
waar ze je maar al te graag in begeleiden voor je keuze. Het 

interieur is minimalistisch, en toch chic en gezellig. 

KRIBBESTRAAT 15. BISTROTLILOT.BE
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Dôme sur Mer
ÜBERVERSE VIS 

Wie van vis- en schaaldieren houdt, gaat al jaren naar Dôme 
sur Mer, puur restaurant in een mooi, statig hoekpand in de 
gezellige Zurenborgwijk. Reserveer een plekje aan de mar-
meren toog als je de chef graag aan het werk ziet want zowat 
alles wordt à la plancha gegrild in hun open keukentje in het 
midden van het restaurant. Starten doe je er steevast met 
oesters en met een mix van kreukels, grijze garnalen en wul-

loks. 100% genieten.

ARENDSTRAAT 1. DOMESURMER.BE

http://DOMESURMER.BE
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Victor
ONGEDWONGEN EN SPONTAAN  

Victor-Camilla Avonds was amper 28 toen ze haar restau-
rant Victor op de Antwerpse Sint-Paulusplaats opende. Ze 
verrast met originele smaken, zonder dat het intimiderend of 
stijf wordt. Geen gangenmenu hier, wel een kaart vol gerechten 
om te delen. Haar composities zijn ongedwongen en spon-
taan, net als de inrichting van het pand (denk: bakstenen muur, 

houten caféstoelen, familiefoto’s, …). De moeite! 

SINT-PAULUSPLAATS 25. RESTAURANTVICTOR.BE

http://RESTAURANTVICTOR.BE
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Nage
BISTRO MET EEN PLUS 

Eigenaars Koen en Nikki hadden beiden al heel wat hore-
ca-ervaring voor ze hun eigen pad bewandelden. En dat merk 
je als je aanschuift in hun intieme luxe bistro Nage waar je 
proeft van een pure Franse productkeuken. ‘s Middags eet je 
er à la carte, ’s avonds walsen ze met jou door een fantastisch 
vijfgangenmenu. De wijnen die ze daarbij schenken zijn na-
tuurwijnen. Een adres waar elke foodie gelukkig buiten stapt. 

REYNDERSTRAAT 17. RESTAURANTNAGE.BE
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Camino
COMFORTFOOD GESPOT

Camino has it all: brutalistisch interieur, hippe obers, rauwe 
hiphop beats die uit de boxen schallen, lekkere natuurwij-
nen en Koreaanse gerechten die smaken zoals je ze enkel 
op reis tegenkomt. Het heerlijk laagdrempelige adres heeft 

bovendien een zalig terras. 

MUNTSTRAAT 4. CAMINOANTWERP.COM

http://CAMINOANTWERP.COM
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Glou Glou
CHEERS! 

Glou Glou: in de wereld van de natuurwijn duidt de term 
op een creatie die soepel is en makkelijk wegdrinkt. En dat is 
precies wat ze bij dit adres serveren. Tel bij die hippe, goede 
wijnen charmante eigenaars, verleidelijk lekkere sharing ge-
rechtjes en een zalige no-nonsense sfeer en je begrijpt met-
een waarom dit adres het hart van menig Antwerpenaar een 

stuk sneller doet slaan. Ga dat proeven. 

MOORKENSPLEIN 27. GLOUGLOU-BORGERHOUT.BE

http://GLOUGLOU-BORGERHOUT.BE
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Manon Van Hove 
GIDST JE DOOR HAAR ANTWERPEN

Manon is foodie by heart. Ze woont op het Antwerpse 
Zuid en wordt er zo verwend met lekkers dat ze er een 
Instagrampagina aan wijdde: @hungryantwerp. Hoe ze 
de stad de voorbije jaren zag evolueren? ‘Grotere ketens, 
gericht op de massa, verliezen volgens mij terrein. Klei-
ne, charmante zaakjes - denk aan Marigold Cocktail-
bar en het Griekse Varelli - zijn in opmars; hoe minder 
mensen binnen kunnen, hoe gegeerder iets wordt.’
@MANONVANHOVE, @HUNGRYANTWERP, MARIGOLD.BAR,  

VARELLI.BE

mailto:@manonvanhove
mailto:@hungryantwerp
http://marigold.bar
http://varelli.be
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ZONDAGSE WANDELING
‘Ik start elke zondag met een vanilla iced latte van The Soul. 
Wat later vind je me bij ‘Het Vuurtorentje’ op de Vogelen-
markt voor een krab- of garnaalkroket. Als dessert neem ik 
een Wafeltje van ons Bomma. Het weekend afronden, 
doe ik bij Café de Paris of The Wine Center, met een 
gezellige babbel en heerlijk glas wijn. Snelle hap? Bij Dan-
sing Chocola hebben ze de lekkerste pasta bolognaise.’
THESOULANTWERP.COM, BUBBA-KROKETTEN.BE, WAFELTJESVA-

NONSBOMMA.BE, THERECOLLECTION.COM, CAFEDEPARISANT-

WERP.COM, THEWINECENTER.BE

KLASSIEKE KEUKEN
‘Voor een goed bereide vol-au-vent, steak-friet of mos-
selen tip ik drie adresjes: Ciro’s, Tante Yvonne en Den 
Artist. Die laatste bevindt zich tegenover het vernieuwde 
KMSKA: de perfecte stop net voor je museumbezoek.’
CIROS.BE, RESTAURANTTANTEYVONNE.BE,  

BRASSERIEDENARTIST.BE, KMSKA.BE

GEEN ZIN OM TE KOKEN?
‘Voor kaas- en wijnavonden heb ik twee vaste adresjes:  
De 3 Zussen (voor kaas) en ad Bibendum (voor wijn). 
Met een burrata- of truffelpasta maak je me altijd blij en 
die zijn op hun best bij Cuore di Puglia en La Tratto-
ria Italiana. Prijs voor de lekkerste vijgentaart gaat naar 
Les Tartes de Françoise; ze hebben ook kleinere taartjes 
waarmee ik mijn vrienden graag verras.’
DE3ZUSSEN.BE, ADBIBENDUM.BE, CUOREDIPUGLIANTWERPEN.

COM, LATRATTORIAITALIANA.BE, TARTES.BE

ACCESSOIRE-CRUSH
‘Bij Anna Rosa Moschouti en Bisou shop ik unieke ju-
welen met ‘buitenlandvibes’. Voor couture ga ik langs bij 
Bergman en bij Labellov vind ik tweedehands design-
merken binnen mijn prijscategorie.’
ANNAROSAMOSCHOUTI.COM, BISOUANTWERP.COM,  

BERGMANJEWELS.COM, LABELLOV.COM



SHOPPEN 
Antwerpen is dé modestad van 
België, met een sublieme mode-
academie, een modemuseum en 
een waslijst aan topwinkels. De 
keuze is eindeloos, maar de adres-
sen op de volgende pagina’s mag 
je echt niet missen wanneer je in ’t 
Stad gaat shoppen.

46
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Dries Van Noten
MODEPARADIJS OP AARDE

Zonder twijfel het mooiste modepand van Antwerpen: het 
Modepaleis van Dries Van Noten is een icoon, een stuk-
je Antwerpse geschiedenis. Het Flatiron-gebouw uit de 19de 
eeuw herbergt de collecties van een van de grootste Belgische 
modenamen, met briljante etalages en een haast sacrale sfeer. 
En toch laagdrempelig: de sfeer is relaxed maar professioneel, 
en ja, de kans dat je hier niets naar je smaak vindt, is vrij klein.

NATIONALESTRAAT 16. DRIESVANNOTEN.COM
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Huis A. Boon
TIJDREIZEN

Net als hoeden zijn handschoenen een beetje ‘uit de mode’ 
als modeaccessoire. Ze worden vandaag louter functioneel 
gedragen; jammer. Bij Huis A. Boon ontdek je een stuk-
je geschiedenis. Van het prachtige pand tot de elegante, 
handgemaakte handschoenen – álles is een trip down me-

mory lane.

LOMBARDENVEST 2-4.
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Louis
WARS VAN ALLES

‘De Louis’ zit al zolang in Antwerpen als wij ons herinneren, en de 
boetiek is altijd trouw gebleven aan z’n eerste liefde: avant-gar-
delabels uit binnen- en buitenland. Hier zijn hypes en it-bags 
niet aan de orde: je komt hier voor het hele alfabet aan tijdloze 
en seizoensloze mode. Ann Demeulemeester en Balenciaga, 
Comme des Garçons en Rick Owens, Jil Sander en Vete-
ments. Louis is er voor mannen en vrouwen – maar wie houdt 

zich eigenlijk écht nog bezig met die opdeling?

LOMBARDENSTRAAT 2. LOUISANTWERP.BE

http://LOUISANTWERP.BE
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Baby Beluga
ALS EEN CADEAUTJE

Al jaren een van onze favoriete multibrandstores. De selectie is 
nooit voorspelbaar: Ganni hangt er wel in de rekken, maar dan 
net díé stukken die je nergens anders vindt. Er zijn ook juweel-
tjes, en een beperkte selectie schoenen, en er hangt een zeer 

goeie vibe. En oh ja: de spiegel-paskamers zijn top.

VOLKSTRAAT 1-3. BABYBELUGASTORE.COM

http://BABYBELUGASTORE.COM
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Damoy
SIMPLICITY SCOORT

Antwerpen is – zeker ook qua mode – niet onder één hoedje te 
vangen. Er is Dries, voor de maximalisten, en Damoy voor de 
minimalisten. Veel soberheid hier, wit en zwart, sluike gewaden 
en sterke silhouetten. Damoy is op vrij korte tijd uitgegroeid 

tot een vaste waarde, en zit in een zeer mooie winkel.

STEENHOUWERSVEST 46. DAMOYANTWERP.COM

http://DAMOYANTWERP.COM
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Graanmarkt 13
WEEKENDJE BOEKEN?

De eerste – enige? – seizoensloze multibrand in Antwerpen, 
met een zeer doorgedreven focus op duurzaam, slow, eerlijk 
en puur. De winkel zit vol ontdekkingen: merken die je voor 
het eerst ziet, kaarshouders waarvan je nooit eerder wist dat je 
ze moest hebben, juwelen die vrouwelijk en tegelijk krachtig 
zijn. Graanmarkt 13 is veel meer dan een winkel: het is een 

restaurant, een shop, een appartement, een inspiratiebron.

GRAANMART 13. GRAANMARKT13.COM

http://GRAANMARKT13.COM
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Essentiel Antwerp
PINK PILL

Geen Antwerpen zonder Essentiel Antwerp, dat twéé pracht-
panden in de stad bezit. Het hoofdkantoor met showroom zit 
in een grandioos gebouw aan de Graanmarkt; de flagshipstore 
zit op de hoek van de Huidevettersstraat en is roze, héél groot 
en Zeer Aanlokkelijk. De paskamers zijn gigantisch, de collec-
ties immer vrolijk en de service is zeer goed. Feelgood van ’t stad: 

beter wordt het niet.

HUIDEVETTERSTRAAT 57-59. ESSENTIEL-ANTWERP.COM

http://ESSENTIEL-ANTWERP.COM
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Christian Wijnants
ONS KNUFFELCONTACT

De liefste designer die wij kennen – de knapste ook – en hij 
maakt ook nog eens beeldschone kleren die het vrouwenli-
chaam perfect vatten. Wijnants is bekend om z’n knitwear, z’n 
prints en wat ons betreft ook om z’n hele mooie schoenen. De 
winkel in Antwerpen lijkt klein, maar het pand met tuin is diep 

en zit vol verrassingen.

STEENHOUWERSVEST 36. CHRISTIANWIJNANTS.COM

http://CHRISTIANWIJNANTS.COM


S H O P P E N

55

Natan
KONINKLIJKE ALLURE

Geen Antwerps label, wel een prachtige Antwerpse boetiek 
van een Belg waar je alleen maar trots op kunt zijn. We houden 
van de prachtige kleurencombinaties, de volumes, de briljant 
gesneden broeken (heb je er ooit al eens eentje gepast?) en 
van de raak gekozen accessoires. Oh Edouard – wij denken 

dat dit liefde is.

HUIDEVETTERSSTRAAT 44. NATAN.BE

http://NATAN.BE


S H O P P E N

56

Verso
PURE LUXE

Logo-lovers kunnen hier hun hart ophalen: Verso heeft élk 
groot label, en dan nog een paar. Wij dagdromen hier graag 
bij de collectie van Gucci, passen en passant een paar Pra-
da-pumps en verdwalen tussen de rekken prêt-a-porter 
van de grote Italiaanse labels. Prachtig pand, alweer, en zo 
groot dat je hier gerust met een middelgroot gezin kunt wo-
nen. Ga shoppen, en erna eten bij Le Pristine of Blueness.  

Ons idee van een perfect dagje uit.

LANGE GASTHUISSTRAAT 9. VERSO.COM

http://VERSO.COM
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Enes
BELGIË BOVEN

Een van onze vrolijkste multibrands, met een kleurrijke se-
lectie die heel erg Feeling is. Er is iets voor elk budget, en 
voor elk type vrouw. Veel Belgisch in de rekken ook, en 
dat kunnen we alleen maar toejuichen. Van het prachtige 
breigoed van Valentine Witmeur Lab tot de zonnebril-

len van Laurence d’Ari: topselectie.

VOLKSTRAAT 58. ENES.BE

http://ENES.BE
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Wouters & Hendrix
INCONTOURNABLE

Deze lijst zou niet compleet zijn zonder de juwelen van Wou-
ters & Hendrix. Verwacht bij de dames het omgekeerde 
van bling, met ingetogen doch krachtige juwelen; vaak kleine 
sculpturen om dicht op de huid te dragen. Er is een zilver- en 
een goudcollectie en er zijn de klassiekers die elk seizoen in 
iets andere vorm terugkomen. Je bent niet in ’t Stad geweest 

zonder een bezoek aan W&H.

STEENHOUWERSVEST 52. WOUTERS-HENDRIX.COM

http://WOUTERS-HENDRIX.COM
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Step by Step
ONS GEHEIM

Nog zo’n icoon waar buitenwandelen zonder buit niet echt 
slaagkans heeft: Step by Step mixt internationale modem-
erken moeiteloos met elkaar en laat het geheel er altijd ver-
rassend nieuw uitzien. In de rekken een mix tussen tijdloos 
- Joseph, Phillip Lim - en on trend - Ganni, Philosophy, 

Isabel Marant. Ook zéér straffe etalages altijd.

STEENHOUWERSVEST 20. 
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Nathalie Vleeschouwer
MODEWALHALLA 

Na elf jaar besliste Belgische modeontwerpster Nathalie 
Vleeschouwer haar modewinkel samen te voegen met 
het aanpalende pand van Fragile, haar zwangerschapslijn. 
Beide winkels zijn nu één groot modewalhalla met een in-
drukwekkend interieur dat uitgedacht werd door haar man 
Jan. Visgraatparket, carraramarmer en een houten maat-
kast met 3D-sculpturen gemaakt door dochter Felix die 

intussen ook in de zaak werkt. 

KAMMENSTRAAT 82?84. NATHALIEVLEESCHOUWER.BE 
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http://NATHALIEVLEESCHOUWER.BE
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Café Costume
OP MAAT 

In de Pacificatiestraat op het Antwerpse Zuid opende het 
Belgische made-to-measurelabel Café Costume zopas z’n 
vijfde shop, ‘The Boutique’, hun eerste vrouwgerichte winkel 
ooit. Alsof dat nieuws alleen niet genoeg om te vieren was, 
beslisten ze ook meteen een nieuwe vrouwencollectie te lan-
ceren. Vul je bezoek aan met een bezoekje aan één van de 

vele bars en restaurants in de buurt.

PACIFICATIESTRAAT 36. CAFECOSTUME.COM 

http://CAFECOSTUME.COM
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Polette
STATE-OF-THE-ARTSHOWROOM 

Noem Polette in hartje Antwerpen niet zomaar een bril-
lenwinkel. De hippe optiekshop met betaalbare optische 
brillen en zonnebrillen biedt namelijk veel meer dan een  
shopervaring alleen. Architect Javier Zubiria ontwierp een 
futuristische showroom die iets weg heeft van een grote  
piano met brillen die op de verschillende toetsen tentoon-
gesteld worden. Favoriete bril gevonden? Scan je de QR-co-
de en bestel online. Je nieuwe aanwinst wordt thuis geleverd. 

LOMBARDENVEST 55. POLETTE.COM 

http://POLETTE.COM
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Rosie Antwerp
IK KOOP BELGISCH 

Rosie Antwerp, het modemerk van de jonge zussen Marie 
en Ellen Martens, onderscheidt zich door z’n kleurrijke sta-
tementstukken met mooie prints. Je scoort de vrolijke de-
signs met goede snits in The Corner Shop, een winkel op 
Hopland die de zussen delen met vriendin en decogoeroe 
Morgane Van Marcke. Naast outfits koop je er dus ook het 
servies en het tafellinnen van Morganes merk Ceremony. 

HOPLAND 32. @THECORNERSHOP.ANTWERP 

mailto:@THECORNERSHOP.ANTWERP
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Ophelia
KNUFFELBAAR 

Ophelia Debisschop studeerde kunst, maar was altijd al 
gefascineerd door mode en het vrouwelijke lichaam. Daarom 
besliste ze in 2015 haar eigen lingeriemerk Ophelia op te 
starten. Haar doel is om mooie ontwerpen te creëren die je 
lichaam omarmen en waar je je ook nog eens goed in voelt. 
Het duurzame luik achter haar merk maakt het verhaal com-

pleet: elk stuk wordt handgemaakt in een Belgisch atelier. 

MECHELSESTEENWEG 78. OPHELIALINGERIE.BE 
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The Nest
UNIEK EN PERSOONLIJK 

Wie op zoek is naar een uniek juweel, kan naar The Nest, de 
showroom van high-end juwelenmerk Elliot & Ostrich. Je 
wordt er hartelijk ontvangen door oprichtster Jennifer Elliot 
en medevennoot Sylvie Arts die samen met jou iets zoeken 
dat helemaal bij je past. De rode draad van het verhaal? Tijd-
loze, verfijnde stukken van de hoogste kwaliteit die je elke 
dag draagt. Extra bijzonder: elk stuk is personaliseerbaar en 

je kunt ook unieke juwelen op maat laten ontwerpen.

JUSTITIESTRAAT 20. ELLIOTANDOSTRICH.COM 

http://ELLIOTANDOSTRICH.COM
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Lies Mertens
DUURZAAM DE LUXE

Op zoek naar een duurzame en compleet biologisch af-
breekbare handtas in leer? Dan moet je bij high end-hand-
tassenlabel Lies Mertens zijn. Deze Belgische handtas-
sen-designer staat garant voor knappe minimalistische 
Scandinavische ontwerpen met een ‘urban’ hoekje af, die 
bovendien compleet ecologisch verantwoord zijn. Het in-
terieur van de flagshipstore werd ontworpen door Atelier 
Bontekoe Van Put en net als voor de handtassen werd ook 
voor de inrichting gekozen voor esthetisch én duurzaam.

STEENHOUWERSVEST 6. LIESMERTENS.BE

http:// LIESMERTENS.BE
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Tine verhuisde nog maar anderhalf jaar geleden naar  
Antwerpen. ‘Ik ben parttime klinisch psycholoog, part-
time fashion influencer en voelde me dan ook meteen 
thuis in modestad Antwerpen. Waar ze in Gent vaak 
vreemd opkeken tijdens het shooten van een opvallen-
de outfit, loop ik hier soms in een roze tutu over straat. 
Niemand die het gek vindt!’
@TINVCB

Tine VCB 
DEELT HAAR BESTE TIPS IN ANTWERPEN

mailto:@tinvcb
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COFFEE TO GO
‘CronopiO is een klein, gezellig boekenwinkeltje waar je 
ook koffie en iets zoets kan halen. Daar zien ze me al van 
ver aankomen, om alweer mijn chai latte met havermelk 
op te pikken.’
CRONOPIO.BE

 
MODE-ONTDEKKING
‘Het Belgische Lewis & Melly was een leuke ontdekking. 
Ze zijn steeds mee met de nieuwste trends en de stuks zijn 
best betaalbaar. Je vindt er ook de juwelen van By Violet: 
handgemaakt en supervrolijk, dankzij hun kleurrijke kralen. 
Voor high-end gouden sieraden ga ik langs bij Anne Zel-
lien. Ik liet er het armbandje voor mijn metekindje maken.’
LEWISMELLY.COM, @BY.VIOLET.S, ANNEZELLIEN.BE

  
WEG VAN DE RUSH
‘Ik ben snel overprikkeld; onthaastplekjes zijn voor mij 
dan ook onmisbaar. Iets buiten de stad hou ik van de Ho-
bokense Polders, maar ook de Plantentuin (Den Bota-
niek), middenin het centrum, brengt me tot rust. Op weg 
naar mijn werk heb je Nives, waar ze prima ontbijt en lunch 
serveren en heel wat mensen komen telewerken. Hun lig-
ging middenin het Harmoniepark én de Scandinavische 
touch werken voor mij rustgevend. Complete stilte? Die 
vind ik in Bibliotheek Permeke. In deze hoofdbib van 
Antwerpen is enkel fluisteren toegestaan.’
@ ___NIVES_____ , PERMEKE.ORG

 
WAANZINNIGE WERELDKEUKEN
‘Bij Tamo in de Volkstraat eet je heerlijk Thais en ze heb-
ben het gezelligste, overdekte terras van de stad. Voor 
deelgerechtjes ga ik langs bij Osaka - ook hun (aange-
paste) wijnen zijn top. Snel hapje ramen? Dan is Takumi 
my happy place. Neem voor meer horecatips trouwens 
ook eens een kijkje in mijn Instagram Guides!’
TAMORESTAURANT.COM, @OSAKAANTWERP, TAKUMIRAMEN.BE

http://cronopio.be
http://lewismelly.com
mailto:@by.violet.s
http://annezellien.be
mailto:@ ___nives_____
http://permeke.org
http://tamorestaurant.com
mailto:@osakaantwerp
http://takumiramen.be
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