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Proud to be

BRUSSELS
HETONTDEKKENWAARD

Zoals de naam al prijsgeeft wordt
hier ceviche geserveerd Al doen
ze wel hun best om ceviche hier

opnieuw uit te vinden door

gerechten een pittige frisse toets
te geven

Waterlosesteenweg 78
1050 Brussel

De kiosk in de schaduw van de
bomen van hetTerKamerenbos

kreeg een nieuw leven onderde
naam Woodpecker Vier Brusselse
ondernemers staken voor dit

project de koppen bijelkaaren
besloten om voortaan hier allerlei
snacks aan te bieden die 100 be

reid zijn met Brusselse producten
TerKamerenbos 1 Gespanhoek
1000 Brussel

Deze nieuwe biomarkt werd in het
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leven geroepen vanuiteen ecologi
sche visie om zoveel mogelijk afval
te vermijden Een eigen boodschap
pentas is da n ook een m ust om
producten van lokale boeren te
kunnen kopen Hier vind je niet al
leen groenten en fruit maar ook
Brusselse kazen koffie én chocola

Sint Pietersplein 8 1040 Etterbeek
www thebarn bio
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De eerste mobiele beauty truck van België vind
je deze zomer op wisselende locaties van plei

Beauty Truck
vos solns EXP

nen tot markten in Brussel Hier kanje zonder
afspraak even snel binnenwippen vooreen ma
nicure pedicure massage make upsessie en of
een wenkbrauwbehandeling
pimpyourbeauty com
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Inlo pimoyour wuty com
33 476061860

Geen tijd om rustig te lun
chen Ook daar heeft Wim

Ballieu aan gedacht en dus
opende hij net een foodkiosk
waarje gehaktballen van 120
gram kan bestellen om on
the go te verorberen
Henri Mausstraat35 1000

Brussel www ballsnglory be

Sinds begin deze zomer opende
het grootste café van onze hoofd
stad tegenover de KVS weer zijn
deuren in een nieuw concept
Voortaan vind je hier ook een fiet
senherstelhoek en een frietkot

met lekkere hamburgers van Die
rendonckop de kaart Al blijfje er
ookgewoon welkom vooreen
frisse pint
Lakensestraat 177 1000 Brussel
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Op de derde verdieping van de Crosly
Bowling tussen de Marollen en de Zavel
kan jetijdens de zomermaanden wekelijks
terecht voor vërrassingsoptredens van
Belgische en internationale artiesten uit de
electro scene Maarook genieten vaneen
mooie zonsondergang en een fris pintje
behoren tot de mogelijkheden Wel best
even eerst hun Facebookpagina checken
voorje ernaartoe trekt alleen open bij mooi
weer én maximaal 250 personen worden
er toegelaten

ÜJ

Keizerslaan 36 1 000 Brussel 0473 57 4784

facebook com playlabelrooftop
gratis toegang

De coolste rooftops
van het land

Op de drieëntwintigste verdieping
van één van de hoogste gebouwen in
Brussel deRésidence Palace kan je
tot eind september terecht in de
Summer Set Rooftop bar Naast een

ongelooflijk panoramisch uitzicht
over de Europese wijkvind je hierook
lekkere cocktails en smakelijke hap
jes Zomaareven binnen springen is

helaas niet mogelijk op voorhand re
gistreren op de website is een must
om toegang te krijgen tot deze exclu
sieve rooftop
Résidence Palace Wetstraat 155 Blok

C 7 040 Brussel www summer7 be open
van 18 23uurop wisselende dagen tot
eind september

Elke donderdagavond tot eind september
kan je op de zevende verdieping van het
Brusselse Casino Viage terecht voor een

heerlijke cocktail in een sfeervolle stadstuin
met planten aan de muren en plafonds Een
waanzinnig 360 uitzicht op het centrum
van onze hoofdstad krijg je er zomaar bij
Ingang via de Anspachgaterij www viage be
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