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Je start aan parking Budabrug Parking 5 Dam. Ga naar rechts als je uit 

de parking komt. Je volgt het water langs de Ijzerkaai        en geniet van 

de prachtige Leieboorden        . Stap over de imposante Collegebrug        

en sla links af op de Diksmuidekaai        en loop verder onder 

de Groeningebrug. Je komt terecht in het Koning Albertpark        , dit 

is de rustplek bij uitstek. Zowel voor fietsers als wandelaars. Centraal 

in het park staat het Leiemonument        waar elk jaar de gesneuvelde 

soldaten van de Leieslag uit 1940 herdacht worden. 

Steek de Groeningebrug        over en links van de brug zie je Sluis 11        

, een mooi en idyllisch plekje om romantische kiekjes te nemen. Stap 

terug naar de Groeningebrug en steek de weg over aan het rondpunt, 

richting de Skatebowl       de place to be waar je kan genieten van de 

kunsten van de skateboarders. Aan de overkant van het water kan je 

in de zomer op Buda eiland        genieten op de Buda Beach        en er 

een glaasje drinken bij zomerbar Bar Amorse       .  In de verte merk 

je de residentiële K-Toren         op, die is 66.2 meter hoog en telt 20 

verdiepingen. 
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Loop langs de Skatebowl het pad naar beneden rechts. Loop onder 

de brug door langs het water en je komt op het romantische Guido 

Gezellepad        . Geniet van de motorboten en jachten langs het groene 

pad. Op de rechterzijde bevindt zich een oud houten brugje, met zicht 

op de Broeltorens. Hier kan je mooie kiekjes nemen. Stap links in 

de Kleine Leiestraat t.o.v. het houten brugje en stap langs het eerste 

appartementsgebouw direct naar rechts op het Guldenbergplantsoen. 

Honderd meter verder aan de linkerzijde wandel je in de prachtige 

en romantische Tuin Messeyne       met het neogotisch prieeltje dat 

beschermd is als monument.  Loop terug naar het Guido Gezellepad 

via het padje links aan het Ensor appartementsgebouw en draai linksaf. 

Verras je date en huur een bootje bij bootverhuur De Keper        . Deze 

bevindt zich op het Guido Gezellepad op je rechterzijde als je van 

Tuin Messeyne komt. Neem het trapje naar boven en je komt bij de 

historische Broeltorens       .      
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Ga over de Broelbrug        en neem de tijd om te genieten van de rust 

op de oevers van de verlaagde Leieboorden. Langs het water zijn er tal 

van restaurantjes en terrasjes die je meenemen op een internationale 

reis. Geniet van de prachtige binnentuin bij Café BK6        van een hapje 

en een drankje. Mocht je zin hebben in een alternatieve, romantische 

film, loop dan even langs de Budascoop        , die zich bevindt in de 

Kapucijnenstraat, rechts van de Leieboorden. Tegenover de bioscoop 

vind je de Irish Pub Mary’s        . Deze pub is zeker de moeite waard om 

eens een bezoekje te brengen. 

Loop terug naar de Leieboorden en rechts van de Leiebrug        kom je in 

de oude wijk Budastraat        waar nieuw leven werd ingeblazen. 

Bij De Dingen        kan je koffie drinken met huisgemaakte taart en zelf 

gebrouwen bier. Breng een bezoekje aan het historische gebouw van 

het Hospitaal       waar je ook de Kerk van het Hospitaal kan bezoeken 

tussen 8u & 17u. We lopen terug over de Leiebrug naar de Leiestraat. 

Stop even bij Bakkerij Hoornaert        voor een echte Kalletaart of ga 

smullen van de lekkere chocolade aan de overzijde bij het Kortrijkse 

chocoladehuis Délice Chocolaterie        . Heb je zin in iets pittig? Dan 

kan je alvast terecht bij Thais restaurant San Saeb        en lingeriezaak 

Mi-Ann        .
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Vervolgens bereik je de Markt, aan de rechterzijde bevindt zich het 

Historisch Stadhuis        en in het midden van de Markt staat het 

Historisch Belfort        . Aan de overkant van de Markt vind je apotheek 

De Crocodile        die reeds 123 jaar bestaat. Tijdens de openingsuren kan 

je een bezoekje brengen aan het museum dat de geschiedenis schetst van 

de Grote Markt en de apotheek. 

Geniet en proef van heerlijke artisanale taarten en quiches bij 

Tarterie          en drink de beste koffie bij Viva Sara         .

Zin in de lekkerste en meest kwalitatieve chocolade van Kortrijk dan 

moet je bij V-Chocolaterie Sweertvaegher    J    zijn, deze chocolaterie 

bastaat al sinds 1933 en bevindt zich in de Korte Steenstraat aan de 

rechterzijde. 

Na al dat lekkers, wordt het tijd om een kaarsje te branden in de 

Sint-Maartenskerk       zodat je liefdeswensen in vervulling kunnen 

gaan. Wanneer je uit de Kerk komt ga je rechts naar het plein Sint-

Maartenskerkhof        . Pik een terrasje mee bij Café Rouge        , zin in 

Italiaans dan breng je zeker een bezoek aan Trattoria La Bicicletta by 

Beudaert        of Pizzeria Sofia         .
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Rechts van het plein vind je het mooie Begijnhof        . Je kan ook op 

zoek gaan naar een ‘geheim’ wit deurtje op het Sint-Maartenskerkhof 

om in het Begijnhof te komen. Wanneer je erdoor stapt en de oude gang 

volgt beland je in het prachtig gerenoveerde Begijnhof vlakbij eethuis 

Huyze Begga        waar je lekker kan lunchen of genieten van een theetje 

of koffie. Je kan er flaneren langs de kleine huisjes en het binnenplein of 

de Mattheuskapel          bezoeken. 

Stap terug naar Sint-Maartenskerkhof,  langs de Sint-Maartenskerk 

loop je door via het steegje en op de linkerzijde stap je richting het 

Begijnhofpark        . Loop even door en op het einde zie je in het gebouw 

van Sint-Vincentiusrusthuis links het huiskamercafé  Barcyclette        . 

Aan je rechterkant kan je gastronomisch dineren bij Vier        in het 

historische gebouw. Stap verder door in het Begijnhofpark en geniet 

van het groen, de stilte en de rust. Op je linkerzijde vind je brasserie 

De Heeren van Groeninghe        . Hier kan je genieten van een heerlijke 

keuken in de grandeur van een vroeg-19e eeuws herenhuis op het zalige 

tuinterras, een oase van rust middenin de stad.
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Volg de pijl richting Plein, je stapt over de Houtmarkt        richting het 

Plein       . Je kan er genieten in het Parkcafé        met het prachtige terras 

waar je je een beetje in Parijs waagt onder de bomen met een lekker 

glaasje rosé. Wandel door het stadspark en geniet van de fonteinen 

die het park een frisse toets geven. Eet er de beste ijsjes bij Glacies       

aan de overzijde. Stap een 100 meter verder en op de linkerzijde 

bevindt zich het Groeningeveld 1302        . De Groeningepoort is een 

herdenkingsmonument voor de Guldensporenslag. Je keert terug 

richting Plein als je het Groeningeveld verlaat. Je gaat naar links 

richting Voorstraat en op de linkerzijde kom je De Vagant        tegen, het 

vroegere populaire studentencafé van weleer. Ernaast vind je hun andere 

zaak De Vesper        waar je kan genieten van een eenvoudige keuken.

Mocht je ooit je date of geliefde willen verrassen met een lingeriesetje, 

breng dan een bezoek aan Per la Donna        . Aan de overzijde vind 

je Charlou Delicatessen        , pure producten en met liefde gemaakt. 

Stap verder en neem de eerst volgende straat aan de linkerzijde, Sint-

Jansstraat. Op het einde links kom je via een bruine deur in het meest 

verborgen plekje van Kortrijk, het Baggaertshof        dat bestaat uit 13 

huisjes uit 1638, een kapel en een medicinale kruidentuin. 
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Na je bezoek aan het Baggaertshof stap je naar rechts en kom je op de 

Grote Kring        , waar je kan smullen van een warme lekkere wafel bij 

Wafelatelier        of genieten in bar boutique Vestiaire        . 

Stap over het Overbekeplein        waar je een verscheidenheid van 

winkels en boetiekjes vindt. Loop door het steegje en laat je verrassen 

door het charmante Jozef Vandaeleplein        . Als afsluiter kan je 

genieten van een gezonde maaltijd bij Byttebier - La Cantine        alsook 

vind je er leuke en originele geschenken. Op de bovenverdieping is een 

vintageshop Garderobe        met kledij en accessoires. 

Ik hoop dat je hebt genoten van deze unieke, romantische plekjes. 

Laat de liefde groeien en bloeien!

Romantische groeten,

Kathleen Callewaert

www.soulmate4life.be
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Horeca
KORTRIJK

Bar Amorse - Ijzerkaai

Zalig zomers genieten aan de rand van de Leieboorden en in de schaduw
van de College- en de Groeningebrug op Buda Beach.

(enkel geopend bij mooi weer tijdens de zomer)

facebook.com/superbaramorse

BK6 - Broelkaai 6

In Café BK6, gevestigd in het iconische voormalige Broelmuseum in 
Kortrijk, kan je terecht voor een gezonde, lekkere vegetarische hap. 
Hoewel het statige gebouw iets anders doet vermoeden is de sfeer er
gemoedelijk en zijn de prijsjes zacht.

facebook.com/cafebk6

Mary’s - Kapucijnenstraat 19

Mary’s Irish bar & restaurant, gelegen in het hart van Kortrijk, heeft zich 
snel gevestigd als een van de meest besproken locaties in de stad.
De kroeg wordt gecombineerd met een gastropub en feestzaal. 
Het interieur van de Irish Pub is top. En er zit symboliek in, met onder 
meer een eerbetoon aan Ieren die bij ons sneuvelden tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

irishmarys.be
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De Dingen - Budastraat 12

Wat blijkt onmisbaar in een oude wijk die nieuw leven wordt 
ingeblazen? Juist, een gezellige kroeg. Precies wat De Dingen betekent 
voor de Buda-buurt. Overdag serveert het koffiehuis homemade taart en 
lekkers van de plaatselijke hoeve. ‘s Avonds transformeert De Dingen in 
een kroegje met zelfgebrouwen bier van Brouwerij Ruimtegist, achteraan 
in het café, en maandelijkse muziekoptredens, comedy-voorstellingen en 
workshops.

dedingen.be

Bakkerij Hoornaert - Leiestraat 46

Het recept van de Kalletaart werd in 1977 ontwikkeld door enkele 
Kortrijkse banketbakkers. De vaste ingrediënten zijn boterdeeg, 
amandelspijs, abrikozen, appels, Calvados en amandelschilfers. De 
taart blijft zowat vier dagen vers. De naam van de taart verwijst naar 
Kalle, de vrouwelijke wederhelft van Manten. Manten en Kalle zijn de 
klokkenluiders van het Kortrijkse belfort.

bakkerijhoornaert.be

Délice Chocolaterie - Leiestraat 

Chocolaterie Délice produceert al meer dan 30 jaar ambachtelijke 
kwalitatieve chocolade artikelen zoals pralines en seizoensproducten, 
telkens met de beste grondstoffen. Je kan de producten kopen in de 
winkel in centrum Kortrijk.

delice-chocolaterie.be

San Saeb -  Leiestraat 9

Charmant Thaïs restaurant  waar je uitstekend verwent wordt met 
een groot aanbod aan heerlijke en met liefde bereide gerechten Thaïse 
gerechten en fijne drankjes.

www.sansaeb.eatbu.com
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Tarterie - Grote Markt 44

Voor de lekkerste artisanale taarten moet je bij Tarterie zijn. Zin in een 
fruittaartje of heb je liever een quiche? Met een aanbod van zowel zoete 
als zoute taarten heeft Tarterie voor ieder wat lekkers in huis. 

tarterie.be

H

Viva Sara - Grote Markt 33

Niet zomaar een koffiehuis, Beleven staat hier centraal met een koffiebar 
van 20 meter en een baristatheater in de vorm van een koffieboon. In de 
shop kan je je favoriete koffie kopen, boontjes of reeds vers gemalen. 

vivasara.be

V-chocolatier Sweertvaegher - Korte Steenstraat 2

Chocolade is een feest voor alle zintuigen. De ideale plek om dit 
ten volle te beleven zijn onze gezellige winkels waar de heerlijke 
chocoladearoma’s u onmiddellijk in de sfeer brengen. Verwen uw 
smaakpapillen met de heerlijke proevertjes en laat u bijstaan met 
raad en daad door onze enthousiaste medewerksters die u met plezier 
ontvangen. Zo vindt u het best passende geschenk voor uw familie, 
vrienden, zakelijke relaties, en vooral voor uzelf.  

v-chocolatier.be

I

J

Cafeé Rouge - St-Maartenskerkhof 6A

In de schaduw van de Sint-Maartenskerk, op een boogscheut van het 
drukke winkelcentrum van Kortrijk, bevindt zich Café Rouge. Zoals 
de naam Café Rouge het zegt, kleur is belangrijk. Diep, passioneel en 
romantisch rood is de rode draad doorheen het idee van de zaak. Het 
eigentijdse interieur, met de klemtoon op design en comfort. Het Rouge 
is een erg warm rood, halfweg tussen baksteen en bordeaux. Een kleur 
die gezelligheid uitstraalt en bovendien zeer stijlvol oogt. Rood als 
leidraad door het hele gebeuren in een etablissement dat het perfecte 
huwelijk wil zijn tussen een bistro en een tea room.  

caferouge.be

K
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Trattoria La Bicicletta by Beudaert - St-Maartenskerkhof 8

Weg met de menu’s. Matthieu Beudaert wil nog enkel à la carte werken. 
In dit stijlvolle restaurant keert hij terug naar de essentie en neemt hij 
klassieke gerechten met een kwinkslag onder handen. Mooie sauzen en 
rijke smaken zijn hier de specialiteit. Gastvrouw Sofie zorgt voor mooie 
aangepaste wijnen en bieren. 

beudaert.be

Pizzeria Sofia  - St-Maartenskerkhof 8

Pizzeria Sofia opent zomer 2021 boven de trattoria La Bicicletta op het 
Sint-Maartenskerkhof met een eigen pizzeria: Sofia by Beudaert. Ze 
bouwen voort op het succes van La Bicicletta. Matthieu en zijn team 
doen hun ding beneden en Sofia gaat samen met echte Napolitaanse 
pizzabakkers boven aan de slag. Er wordt gebakken in een typische 
houtoven uit Napels. Die ovens halen tot 500 graden waar je in 60 tot 90 
seconden een pizza perfect kan bakken.” De traditionele pizza’s wil Sofie, 
ook topsommelier, combineren met de beste wijnen. In de namiddag zal 
de bovenverdieping met het terras open zijn voor Italiaans ijs,en koffie. 
“Helemaal trouw aan la bella Italia “.

instagram.com/pizzeria_sofia_by_beudaert

Huyze Begga - Begijnhof 31

Verfijnde keuken in het Begijnhof van Kortrijk. Binnen dit idyllische 
kader ligt Huyze Begga, in het voormalige huis van de grootjuffrouw, 
gekenmerkt door zijn karakteristieke trappengevel. Hier combineren 
gastkoppel Kimberly en Joeri deze unieke setting met een verfijnde 
keuken en tearoom in de namiddag, waar vers en kwaliteit centraal 
staan. Samen staan zij met hun team klaar om al jouw zintuigen te 
verwennen in een ontspannen sfeer. 

www.huyzebegga.be
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Barcyclette - Begijnhofpark

Dit heerlijke huiskamercafé zit op een bijzondere plek: in het oude 
rusthuis Sint-Vincentius in het Begijnhofpark. Ideaal voor koffie, lunch 
en soep, met warm onthaal. De ‘cyclette’ verwijst naar de Green Leaf 
Projects waar je je fiets kan laten herstellen en alles te weten komt over 
cargobikes. 

barcyclette.be

Vier - Begijnhofpark

In de karaktervolle kloostergang en refter van de voormalige Sint-
Vincentiusziekenhuis is de nostalgische sfeer behouden. Het product 
wordt er gevierd. Chef Bas bereidt er een naturlijke keuken. Fijne 
groentegarnituren en fluwelen sauzen geven zijn gerechten subtiliteit. 
Bij Vier spreken de seizoenen voor zich.

vierkortrijk.be

De Heeren van Groeninghe - Groeningestraat 36

In de rust van het Begijnhofpark, dicht bij het Begijnhof en net naast het 
museum 1302 vind je Brasserie “De Heeren van Groeninghe”. Hier kan 
je genieten van een heerlijke keuken in de grandeur van een vroeg-19e 
eeuws herenhuis. Na een wandeling of fietstocht even “bijtanken” op het 
zalige tuinterras, een oase van rust midden de stad..

heerenvangroeninghe.be

’t Plein - Plein

Kortrijk heeft een echt parkcafé dat helemaal klopt. Het voelt altijd een 
beetje in Parijs als je daar een glas rosé onder de bomen mag drinken.

facebook.com/T-plein

Glacies - Plein 23

De beste ijsjes vind je bij Glacies op ’t Plein te Kortrijk. Uitgebreid 
dagvers en diervriendelijk ijsaanbod met unieke en ambachtelijke 
smaakcombinaties. Dagvers.

glacies.be
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Vagant – De Vesper eetkroeg - Voorstraat 32

Het populaire studentencafé van weleer is nu een plaats waar jong en 
oud zich thuis voelen. Geniet bij hun 2e zaak ernaast bij de Vesper van 
eenvoudige gerechten en lekkere drankjes. 

facebook.com/vagantkortrijk  &  vesperkortrijk.be

Charlou Delicatessen - Voorstraat 39

Dagvers, lekker, ouderwets en huisgemaakte producten. Je kan er 
geschenkpakketten bestellen.

charlou.be

 Vestiare - Grote Kring 9

Vestiaire combineert een gezellige bar met een hippe mannenmodezaak. 
“Wie shopt, koppelt graag het aangename aan het nuttige. 
Vestiaire op de Grote Kring is niet zomaar een mannenmodezaak. 
Er worden enkel fairtrademerken verkocht voor een doelpubliek van 
mannen tussen 18 en 60 jaar. 

vestiairebarboutique.com

Wafelatelier - Grote Kring 7
Ben je in hartje Kortrijk, dan leidt een onweerstaanbare wafelgeur 
je rechtstreeks naar het Wafel Atelier. Laat je verleiden en kies uit 
de verrassende toppings voor je Luikse of Brusselse wafel. Wordt het 
een chocolade knetterdip, speculaas crumble, kleurige Smarties-dip, 
gekonfijte appelsien, crunchy fragola, een toef slagroom of ... een 
beetje van alles? Trouwens, ook de pannenkoeken en ijsjes zijn niet te 
versmaden. Een droomadres voor zoetebekken. 

vestiairebarboutique.com

La Cantine – Byttebier - Jozef Vandaleplein 7

BByttebier - chapter 4 & la cantine is een one-of-a-kind-store . De 
winkel en het lunchrestaurant situeren zich in de vroegere refter van het 
historisch schoolpand van de broeders Vandale.  

byttebier.com/la-cantine
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Shoppen & varen
KORTRIJK

Lingerie Mi-Ann - Leiestraat 33

Speciaalzaak in lingerie en badmode. 

mi-ann.be

Per La Donna - Voorstraat 30

Exclusieve en stijlvolle lingerie en badmode voor elke leeftijd. Iedere 
vrouw stapt er met een stralende glimlach naar buiten. Ook rijke keuze 
voor een maatje meer. 

perladonna.be

Garderobe - Jozef Vandaleplein 7a

Pre-loved & Vintage fashion. Gloednieuwe shop in the shop in hartje 
Kortrijk met een unieke selectie tweedehands & vintage mode & 
accessoires voor dames. 

garderobe-vintage.be

IV
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De Keper - Guido Gezellepad 1

Bootverhuur ‘De Keper’ uit Kortrijk verhuurt luxe motorsloepen waar je 
zelf aan het roer staat.  Vaar met je date of geliefde op de Leie en geniet 
van een unieke tocht langsheen historische panden zij aan zij met de 
moderne architectuur die Kortrijk te bieden heeft.

Info en reservatie: +32(0)477 55 38 73 

www.de-keper.be  &  bootverhuur.dekeper@gmail.com

III
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Kortrijk
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