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Een hele boel speelplezier
op een boogscheut van
het stadscentrum
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Zin in meer?
Ontdek al onze
shopping routes digitaal via
visitmechelen.be/shoppen
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Vouw me in twee en
neem me mee op pad

Deel
jouw avonturen
met de hastags

Goldfish

Trommelhoeve

Het kan bij Poule & Poulette.

De mooiste en hipste

Creatieve gezinnen, raise your

Is het een vliegtuig? Is het een

al haar vormen: klassieke kip,

Een klassieker: Petit Bateau.

kledingmerken vind je terug

hands! De Banier is het walhalla

vogel? Nee, het is de Trommel-

crispy chicken, vol-au-vent,

Het merk zet zich al bijna 130

De stad is onze speelplaats,

bij Goldfish. Een vaste waarde

voor creatieve kinders die nooit

hoeve die met de aandacht van

chicken wings, aperoballetjes,

jaar dagelijks in voor een

en dat mag je op de Botermarkt

in de stad waar je zowel met

uitgeknutseld raken. Alles wat

de kindjes gaat lopen. Want

taco’s met pulled chicken,…

duurzame toekomst.

letterlijk nemen. Want wat heeft

baby’s, iets oudere kinderen

ook maar een beetje met

lekkere, biologische ijsjes en

Een restaurant met één grote

Met de tijdloze uitstraling en

een kind meer nodig dan wat

en tieners terecht kan. Advies

papier, verf, textiel en spel te

een ruime keuze aan smaken,

hoofdrolspeler dus. PS: de

ongekende zachtheid van de

ruimte en een heleboel

op maat en een persoonlijke

maken heeft kan je hier scoren.

die vind je hier in het hart van

vegetariërs worden hier niet

kledingstukken zit je hier altijd

fonteintjes om zich uit te leven?

aanpak krijg je er gratis en voor

Na een bezoekje stap je hier

de stad, op de Vismarkt. Ga

vergeten.

goed. De stukken zijn speciaal

Fun gegarandeerd.

niets bij!

buiten met honderden leuke

voor pecan & karamel-, bosbes-

IJzerenleen 36

ontworpen om lang mee te

Botermarkt

Onze-Lieve-Vrouwestraat 118

projectjes en ideeën.

sen-, vlierbloessem- of een

Onze-Lieve-Vrouwestraat 34

classic vanille-ijsje. Proef en

2

ZOET

Life is sweet en Snoepzoet

De Banier

7

15 Fonteintjes
Botermarkt

4

geniet meteen prachtig zicht op

5

Bokes & Co

is dat ook. Een schattig

Hongerke gekregen? Dan is

winkeltje vol kleurrijk lekkers:

een tussenstop bij Bokes &

zure matten, kersjes,

Co een goed idee. Het is een

cuberdons, colaflesjes, smurfen,

plek die nostalgie schreeuwt

zure beertjes, dragibus,

en waar je kan bijkomen met

smoelentrekkers, kikkers,…

een crocqueske, bokes, slaatje

Moeten we nog verder

of verse soep in een supertof

doorgaan? Ze hebben het

interieur met een vintage touch.

allemaal. Zoet aangeraden.

Krachten opgedaan? Op naar

Onze-Lieve-Vrouwestraat 108

de rest van de tour!
Korenmarkt 53

3

HUT

Ben je fan van papierwaren,

de Dijle.
Vismarkt 18

8

Pardoes

Level 21

12 Petit Bateau

gaan. Je kan er terecht met

10 Filou &
Friends
Waar zitten die kleine filou’s
hier? Spring binnen bij Filou
& Friends als je fan bent van

kindjes van 0-12 jaar.
Steenweg 42

13 Ellis Gourmet
Burger

speelse en kleurrijke stuks,

Bij Ellis word je met het hele

Nergens vind je een groter

met originele prints en

gezin met open armen

aanbod aan toffe kinderboeken

uber-zachte stoffen.

ontvangen. Je hebt er niet

dan bij Pardoes. Kleine en grote

Zijn de kinderen tussen

alleen kindvriendelijke

lezers van elk niveau

0 en 10 jaar oud? Dan kan je

gerechten, de kleinstenkunnen

kunnen hun hartje ophalen in

hier gretig je slag slaan.

ook naar hartenlust tekenen

deze boekenhandel met De

IJzerenleen 15

terwijl ze wachten op het eten.

Waanzinnige Boomhut, Kapitein
Winokio of Carry Slee. Zoek je
een kinderboek?
Dan vind je het zeker en vast

6

Op het menu? Kip. Du-uh. In

hier. Gewoon binnenstappen
in deze winkel doet je al zin

superschattige kinderspullen,

Bij Level 21 kan je terecht voor

krijgen om te lezen. Win!

deco, het mooiste servies,

het ontlenen en

IJzerenleen 31

opbergmandjes en allerhande

aankopen van gezelschap-

accessoires?

spellen. De educatieve

Dan is HUT een must om langs

spelotheek ontvangt kinderen

te gaan. Deze miniconceptstore

en gezinnen ook met

is de ideale plek om cadeautjes

open armen om hen ter plaatse

Dineren in een hip interieur met

te scoren voor vrienden, familie

verschillende spelletjes te laten

ruwe materialen en gezellige

(of jezelf natuurlijk).

ontdekken.

zitboxen?

Onze-Lieve-Vrouwestraat 88

Hoogstraat 4

9 Poule &
Poulette

IJzerenleen 10

11 Bavet
Gaat er iets boven een goed

14 Atelier BéBé

bord spaghetti? Dat gaat er bij

Atelier Bébé is jouw partner in

iedereen wel in. Bij Bavet

crime voor duurzame en

hebt je zelfs de keuze uit ver-

ecologische baby- en kinder-

schillende variaties of ‘special

spullen. Je kan er je slag

combinations’.

slaan in het ruime assortiment

En voor de speciallekes onder

kleding, decoratie, speelgoed,

ons is er de mogelijkheid om

meubels, huishoud- en

zelf je spaghetti samen te

verzorgingsproducten.

stellen. Pluspunt: het hele gezin

Allemaal van eerlijke merken

krijgt een super grote bavet.

met een minimalistisch maar o

Smossen is hier toegestaan!

zo mooi design.

IJzerenleen 8

Frederik De Merodestraat 15

16 De Vleeshalle
Er zullen geen vieze gezichten
worden getrokken als je gaat
eten in de Vleeshalle. Meer dan
tien verschillende Smaakmakers
presenteren er hun beste kookkunsten. Van pizza’s en burritos
tot hamburgers, bagels en
spring rolls. Voor ieder wat wils!
Kindjes kunnen zich helemaal
uitleven in de toffe speelhoek.
Huidevettersstraat 7

17 Tivolipark
Tivolipark is dé plek om je
kinderen naar hartenlust (veilig)
te laten spelen. Niet alleen
de kinderboerderij met ezels,
konijntjes, geiten etc. maar ook
de grote speeltuin is een schot
in de roos. Uitgespeeld? Dan
kunnen de batterijtjes worden
opgeladen met een lekkere
pannenkoek (of twee) in het
Pannenkoekenhuisje.
Antwerpsesteenweg 94

