Takeaway bij Brugse horeca
Heel wat Brugse horecazaken blijven niet bij de pakken zitten en bieden
sinds maandag 19 oktober takeaway aan.
→ Baat je zelf een horecazaak uit in het Brugse en zet je in op takeaway?
Laat het ons weten en we nemen jouw zaak mee op in dit overzicht.
Belangrijk: zaken die takeaway organiseren moeten dit doen volgens deze regels.

Takeaway
Minder dan € 10
Tussen € 10 en € 30
Tussen € 30 en € 60
Meer dan € 60
We bezorgen je hieronder graag een
overzicht. Want kleine bedrijfjes zijn de
hartslag van onze buurt, de ruggengraat
van onze lokale economie. Ze bepalen
mee de sfeer van onze mooie stad.
Haal daarom een ontbijt, brunch, warme
maaltijd … af in één van de Brugse
restaurants en eethuisjes of geniet van
een takeaway koffie met taart.

Smullen maar!
Minder dan € 10
@Sanseveria
Predikherenstraat 11
Belgische, Franse, mediterraanse, Amerikaanse keuken
Afhaal en levering van ontbijtmanden, bagels, salades, fruitbowls en gezonde
smoothies
Afhalen op zaterdag en zondag
Reserveren via de website, mogelijkheid tot levering
Meer info
@Fitchen
Zilversteeg 16
Belgische keuken
Gezonde maaltijden
Afhalen kan elke dag (7/7) van 11 tot 22 uur

Levering aan huis is mogelijk via Deliveroo, Takeaway.com en Uber Eats
Meer info
@Fitchen
Zilversteeg 16
Belgische keuken
Gezonde maaltijden
Afhalen kan elke dag (7/7) van 11 tot 22 uur
Levering aan huis is mogelijk via Deliveroo, Takeaway.com en Uber Eats
Meer info
@Noah's Broodhuys
Jozef Suvéestraat 12
Belgische keuken
Sandwiches, panini's, salades, koffie, warme chocolademelk, taart, brownies en
pannenkoeken
Afhalen kan van dinsdag tot zondag van 8.30 tot 17 uur
Bestellen kan op 0497 26 12 71 of via e-mail (noahsbroodhuys@gmail.com)
Meer info
@ Les Coquettes Le Café
Braambergstraat 12
Belgische, Franse, mediterraanse, Italiaanse en Amerikaanse keuken
Koffie en gebak kan je ter plaatse afhalen. De lunch (wraps, poké bowls, soep en
burgers) bestel je vooraf
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag van 11 tot 16 uur
Bestellen kan de dag zelf via mail (lecafe@lescoquettes.be) of telefonisch op 050
73 32 12 vóór 10 uur met vermelding van het afhaaluur
Levering is mogelijk via Deliveroo
Meer info
@Brazi's
Sint-Jakobsstraat 2
Sandwich shop met een Braziliaanse toets. Schuimende cappuccino's,
croissants, juices, verse soep, vegan, belegde broodjes, Braziliaanse hotdogs en
snacks, desserts...
Afhalen kan van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur en op zaterdag van
9 tot 16 uur
Bestellen kan op 050 49 09 54 vóór 11.30 uur met vermelding van het afhaaluur
Leveren aan bedrijven kan na afspraak
Meer info
@Cafune
Academiestraat 8
Belgische, Franse, mediterraanse, Amerikaanse keuken
Bagels (zalm, kip, avocado), desserts, soep en dranken
Afhalen kan elke dag, behalve op dinsdag en woensdag, van 8.30 tot 17 uur
De koffiebranderij is open via online bestelling (info@cafune.be)
Meer info

@Postbar
Langestraat 82
Belgische, Franse, mediterraanse, Italiaanse keuken
Er wordt elke dag een ander gerecht, gebak of box aangeboden (vaste
gerechten op vaste dagen). Dit gaat van ontbijtboxen, pasta's, soep, quiches tot
desserts. (Glutenvrije) gebakjes, koffie en dranken kan je er elke dag terugvinden
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag van 9 tot 13 uur
Bestellen kan ter plaatse
Meer info
@Basiel Urban Greenhouse
Mariastraat 13
Belgische keuken
Koffie, thee, verse sappen, limonades, desserts
Afhalen kan van woensdag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur. Zaterdag en
zondag van 10 tot 18 uur
Bestellen kan ter plaatse
Meer info
@Brazila
Mallebergplaats 1
Vers gebrande koffies en hoogwaardige kwaliteitsthee kan je per gewicht
aankopen of meenemen in een take away cup
Afhalen kan elke dag, behalve op dinsdag, tussen 9.15 en 17 uur
Koffie en thee per gewicht kan je bestellen ter plaatse, op 050 33 09 29, per email (brugge@brazila.be) of via de website
Leveren aan huis is mogelijk (aanvraag via hun website of e-mail
brugge@brazila.be). De gegevens voor overschrijving worden doorgemaild
Meer info
@Kaffee Kamiel
Zilverpand 7
Belgische, Franse, mediterraanse, Italiaanse en Aziatische keuken
K's foodbag: elke maandag, dinsdag en woensdag een nieuwe foodbag menu
met vers bereide, kant-en-klare gerechten. Je kan de foodbag aanvullen met
soep, huisbereide spaghettisaus of een gebakje
Afhalen kan op maandag, dinsdag en woensdag tussen 17 en 19 uur
Bestellen kan op 0477 17 26 28, via e-mail (info@kaffeekamiel.be) of via sociale
media @kaffeekamiel
Leveren aan huis is mogelijk als je 3 dagen op voorhand bestelt of vanaf € 50
Meer info
@Brasserie Matin Midi
Zilverstraat 36
Belgische en Franse keuken
Samen met Kaffee Kamiel bieden ze een foodbag aan met verse kant-en-klare
gerechten die je door je drukke werkweek helpen. Denk aan de klassiekers: verse
soep, huisbereide spaghettisaus of pasta Matin Midi
Afhalen op maandag, dinsdag en woensdag tussen 17 en 19 uur in Kaffee Kamiel

Bestellen op 0477 17 26 28, via e-mail (info@kaffeekamiel.be) of via social media
@kaffeekamiel
Leveren aan huis is mogelijk als je 3 dagen op voorhand bestelt of vanaf € 50
Meer info
@HAP Take Away Bites
Zilverpand 16
Belgische keuken
Koffies, soep, bagels, broodjes, salades, burgers, juices, yoghurts en cake
Afhalen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 15 uur en op zaterdag tussen
9 en 14 uur
Bestellen kan telefonisch vóór 11 uur op 050 61 66 08
Levering kan in de winkelstraten in het Brugse centrum tussen 11 en 11.30 uur
Meer info
@Tattie's
Jan van Eyckplein 3
Belgische keuken
Belegde broodjes, pasta's, panini's, salades
Afhalen kan van maandag tot en met vrijdag van 11 uur tot 14.30 uur
Bestellen kan op 0499 87 88 77
Meer info
@Blackbird
Jan van Eyckplein 7
Ontbijt, lunch (bowl, lasagne, broodje), brunchboxen en desserts. Allemaal 100%
vegan
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag
Bestellen kan tot een dag op voorhand vóór 20 uur (de deluxe brunchbag
minstens 24 uur op voorhand, de lunch tot de dag zelf vóór 9.30 uur). Bestellen
kan per e-mail (hello@blackbird-Bruges.com) of via sociale media
(@blackbirdbrugge)
Leveringen zijn mogelijk vanaf 25 euro
Meer info
@Li O Lait
Dweersstraat 30
Amerikaanse keuken
Vers belegde bagels, koffie en thee
Afhalen kan op donderdag, vrijdag en zondag tussen 10 en 16 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 050 70 85 70
Meer info
@Javana
Steenstraat 6
Koffie, thee, espresso, cappuccino en latte
Afhalen kan elke dag, behalve op zondag
Bestellen kan ter plaatse
Meer info

@The Novel
Eekhoutstraat 1
Belgische, Franse, mediterraanse en Italiaanse keuken
Koffie, espresso, ristretto, cappuccino, chai tea latte, chocomelk, desserts,
shakes, smoothies ...
Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur
Bestellen kan ter plaatse
www.instagram.com/thenovel_brugge
@Zandkoekje
Smedenstraat 7
Belgische keuken
Ontbijt, pannenkoeken, cake, soep, lasagne, hespenrolletjes, salade en pasta.
Afhalen kan elke dag van 10 tot 17 uur
Bestellen kan op 050 67 92 73

@Vero Caffè
Sint-Jansplein 9
Belgische en Aziatische keuken
Taart, soep, quiche, poke bowl en stoofpotje
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag
Bestellen telefonisch 0484 76 41 10 of via e-mail info@verocaffe.be
www.verocaffe.be

@Vivo
Langestraat 76
Italiaanse keuken
Vers gemaakte pizza's en pasta's. Op dinsdag en donderdag alle pasta’s en
pizza’s: 2 kopen + 1 gratis (enkel bij afhalen)
Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag van 17 tot 22 uur
Je kan bestellen op 0491 634 014 of 050 11 07 33
Levering aan huis kan via Deliveroo en Takeaway.com
Meer info
@Casa Della Pasta
Smedenstraat 17
Italiaanse keuken
Italiaanse specialiteiten
Afhalen kan van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18.30 uur
Bestellen kan op 050 33 81 95 of ter plaatse
https://goo.gl/maps/WFshR6rA6T1pQsEQA
@De Vlamingdam
Vlamingdam 8
Belgische en Amerikaanse keuken
Verse frietjes, hamburgers en warme gerechten

Afhalen kan elke weekdag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur.
Gesloten op zaterdag en zondagmiddag
Bestellen kan ter plaatse
Meer info
@Frietfarm
Zuidzandstraat 29
Belgische keuken
Ambachtelijke Friet en huisbereide kaas- en garnaalkroketten (specialiteit),
burgers op de bakplaat
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag van 11 tot 20 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 0471 68 42 85
Meer info
@Frituur Godfriet
Oostmeers 126
Belgische keuken
Verse frietjes, verse sauzen en snacks alsook de traditionele frituursnacks
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag van 11.30 tot 14.30 uur en van 17
tot 21 uur
Bestellen kan ter plaatse of (binnenkort) online via www.bagientje.be
Meer info
@Chez Vincent
Sint-Salvatorskerkhof 1
Belgische en Aziatische keuken
Frietjes, snacks, verse hamburgers en Thais
Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag
Bestellen kan via frietjesonline.be of de Chez Vincent app
Levering kan via frietjesonline.be, de Chez Vincent app, Takeaway.com of Uber
Eats
Meer info
@Charlie's Chips
Hauwerstraat 17
Belgische keuken
Frietjes, snacks, luxe burgers ...
Afhalen kan tussen 17.30 en 22 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 0498 57 40 54
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@Cézar
Jeruzalemstraat 1
Belgische keuken
Hapjes, voorgerechten, hoofdgerechten, dagschotels, desserts, soepen, slaatjes
en op bestelling ook ontbijtmanden en driegangenmenu's
Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag van 8 tot 18.30 uur. Gesloten op
woensdag en zondagnamiddag

Bestellen kan op 050 70 97 84 of per e-mail (post@restaurant-cezar.be)
Meer info
@Lhasa Kitchen
Langestraat 92
Tibetaanse keuken
Tibetaanse, gezonde fast food
Afhalen kan elke dag (7/7) tussen 12 en 22 uur
Bestellen kan telefonisch op 0485 00 55 67
Levering aan huis kan vanaf 1 november
Meer info
@Amon
Academiestraat 6
Arabische keuken
Lebanese BBQ, vegetarisch, vegan
Afhalen kan van maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 21.45 uur en op
zaterdag en zondag van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 21.45 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 34 18 37
Meer info
@Happy House
Geldmuntstraat 30
Aziatische keuken
Voorgerechten, nasi en bami goreng, kip-, rund-, scampi- en vegetarische
gerechten
Afhalen kan elke dag behalve woensdag van 11.45 tot 14.30 uur en 17 tot 20.30
uur
Bestellen kan op 0474 81 66 63
Meer info
@Wiphada
Langestraat 93
Aziatische keuken
We brengen de Thaise keuken naar uw woonkamer
Afhalen kan van 12:00 - 15:00 en van 18:00 - 21:00. Dinsdag en woensdag
gesloten.
Bestellen kan telefonisch op 050315155
Levering mogelijk via Deliveroo
Meer info
@Mamma Gusto
Ezelstraat 98
Franse, Italiaanse en Spaanse keuken
Pasta's, paella, vlees en veggiegerechten. Onze genietpannen en planken moeten
één dag op voorhand besteld worden
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag van 10.30 tot 19 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 0467 05 83 33
Levering mogelijk elke openingsdag in Brugge en deelgemeenten

Meer info
@Secondo Sud
Mallebergplaats 5
Italiaanse keuken
Op vrijdag en zaterdag take away ( bestellen min. een dag voordien )
S middags steeds warme gerechten a la minute klaargemaakt! Ook
zaterdagavond warme gerechten om mee te nemen
Meer info op facebook en instagram
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tijdens de openingsuren
Bestellen kan telefonisch 050/344562 of via welcome@sudinbrugge.com
Meer info
@Balthasar
Sint-Amandsstraat 37
Belgische keuken
Verse wafels, balthasar shakes, milkshakes, freaky hot chocolate & koffie
Afhalen kan op woensdag, zaterdag en zondag tussen 1.30 en 17 uur
Bestellen ter plaatse
Meer info
@Pasta Gusto
Frank Van Ackerpromenade 1/0001 (Stationsplein)
Italiaanse keuken
Pasta's, pizza's, tapasplanken en foodboxen
Afhalen kan ter plaatse van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 14.30 uur
en van 17 tot 21 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 050 38 58 88
Levering mogelijk
Meer info
@Rose Red
Cordoeaniersstraat 16-18
Belgische en Franse keuken
Samengestelde pakketten (comfortmenu en bierpakketten) deze bevatten: een
hapje, hoofdgerecht en bijpassend biertje. Alle updates staan op Facebook
Afhalen kan op vrijdag tussen 12 en 20 uur
Bestellen kan op 050 33 90 51 of 0496 36 21 02
Meer info
@Stoepa
Oostmeers 124
Italiaanse en Aziatische keuken
Pasta’s, verse wokgerechten en oosterse curry’s met rijst
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30
tot 20.30 uur
Bestellen kan op 050 33 04 54
Meer info

@Pimp 'it
Geldmuntstraat 14
Belgische, Franse, Italiaanse en Amerikaanse keuken
Belegde broodjes, hamburgers, pizza's, pizza baguette, panini's, focaccia, croque
monsieur, slaatjes, Luikse wafels, Brusselse wafels, pannenkoeken, koude en
warme dranken, desserts ...
Afhalen kan van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur
Bestellen kan ter plaatse of op 0496 87 43 38
Levering aan huis kan via Takeaway.com of Uber Eats
Meer info
@La Casita
Sint-Salvatorskerkhof 5
Warme chocolademelk, glühwein, koffie, cocktails en mocktails in een leuke,
ecologische meeneemverpakking
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17 en 19.45 uur
Meer info
@Hemelse Taartjes
Langestraat 29
Gebak, dessert, koekjes, pralines, warme en koude dranken
Afhalen kan op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18
uur
Bestellen kan ter plaatse of telefonisch op 050 68 44 24
Meer info
@Pralifino
Wijngaardstraat 16
Chocolade en ijs
Afhalen kan op afspraak op 0488 50 58 30
Bestellen kan via de webshop. Daar krijg je 10% korting met de code HORECA10
Levering is gratis in het centrum van Brugge en tot 5 kilometer erbuiten
Meer info
@Chocolalino
Wollestraat 6
Chocolade, ijs, warme chocolademelk, koffie, chocozoenen ...
Afhalen kan elke dag tussen 10.30 en 18 uur
Bestellen kan ter plaatse
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@The Chocolate Kiss
Steenstraat 47
40 smaken warme chocolademelk, verse huisgemaakte wafels, chocolade en
chocozoenen
Afhalen kan elke dag
Bestellen kan ter plaatse

Meer info
@Aux Merveilleux de Fred
Eiermarkt 3A
Franse keuken
Merengue, merveilleuxtaartjes, cramique, gevulde wafeltjes en koffie
Afhalen kan elke dag, behalve op dinsdag, van 10 tot 18 uur. Op zondag van 9
tot 17 uur
Bestellen kan ter plaatse
Meer info
@The Old Chocolate House
Mariastraat 1C
Chocolade, warme chocolademelk, koffie en thee
Afhalen kan elke dag (7/7) tussen 10 en 18 uur
Bestellen kan ter plaatse, via e-mail (info@oldchocolatehouse.be) of de website
Leveren aan huis kan in een straal van 10 kilometer rond de Mariastraat
Meer info
@Chocolatier Dumon
Eiermarkt 6
Chocolade, pralines en koffie
Afhalen kan elke dag tussen 10 en 18 uur
Bestellen kan op 0495 14 45 31, op 050 34 62 82 of via e-mail
(chocolatierdumoneiermarkt@gmail.com)
Levering aan huis kan vanaf € 50 regio Groot Brugge
Meer info
@Pasta Presto
Sint-Amandsstraat 17
Italiaanse keuken
Wij bieden pastabekers aan, Pizza’s, panini , lasagna en dagsuggesties . Alles
koud of warm te verkrijgen
Afhalen kan van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot
19 uur
Bestellen kan ter plaatse, op 050 34 55 36 of via e-mail
(pastapresto17@gmail.com)
Meer info
@Otto Waffle Atelier
Markt 11
Huisgemaakte , Brugse wafels, op basis van havermeel en kokosbloesemsuiker
(HIB)
-basiswafel of wafelgerechtjes met lokale of seizoensgebonden toppings
-koude en warme, gezondere dranken: grootmoeders koffie, niet-alcoh. glühwein
Bestellen kan ter plaatse
Meer info
@Mc Donalds Centrum

Steenstraat 40
Belgische en Amerikaanse keuken
Klanten zijn welkom in ons restaurant om hun meeneemmaaltijden zelf aan de
kiosk of kassa te komen bestellen of ze kunnen hun bestelling voor thuislevering
plaatsen op
www.deliveroo.be, of www.TakeAway.com, of www.ubereats.com
Afhalen kan maandag, dinsdag, woesdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
telkens van 11 tot 21.45 uur
Bestellen kan online voor levering aan huis ofzelf komen bestellen en meenemen
in het restaurant (meeneemmaaltijden)
Meer info
@Wild Foodz
Rijselstraat 82 (Sint-Michiels)
Healthy breakfast en lunch, salad & poke bowls, yoghurt bowls ...
Afhalen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 13.30 uur
Bestel online of via e-mail (hello@wildfoodz.be) en betaal on line op
www.wildfoodz.be. Je bestelling zal klaar staan. Je kan ook gewoon langskomen.
Bestellen kan tot 9 uur dezelfde dag en dit wordt voor 12 uur geleverd in
postcode 8200
Meer info
@Time2Taste
Belgische, Italiaanse en mediterraanse keuken (o.a. Sint-Michiels)
Concept: restaurants en marktkramers bezorgen je eten aan huis. Onder meer
Gerrits Ambacht uit Sint-Michiels en Puur en Gezond
Menu met kalkoen, gratin dauphinois, vis- en / of vleesschotel, menu met
varkenswangetjes, vismenu, kindermenu, tapa's, chocolademousse,
fondueschotel, gourmetschotel, koude schotels, spaghetti, lasagne, vol-au-vent
met puree
Afhalen kan elke dag
Via time2taste kies je jouw voorkeur restaurant
Levering aan huis is mogelijk (gekoeld geleverd)
Meer info

@Bistro Sport Nautique
Waggelwater 4 (Sint-Andries)
Belgische keuken
Spaghetti bolognese of veggie, lasagne bolognese of veggie, soep van de week.
1 of 2 menu’s en alles wordt vers gemaak
Afhalen kan op zaterdag en zondag van 11 tot 15 uur
Bestellen kan tot vrijdagavond op 0496 72 02 50
Meer info
@Bistro Pizzeria d'Hoogte
Westkapelse Steenweg 1 (Dudzele)
Belgische en Italiaanse keuken
Pizza's, ribbetjes en hamburgers
Afhalen kan van vrijdag tot dinsdag van 18 tot 21 uur

Bestellen kan telefonisch op 050 59 95 99
Gratis levering aan huis vanaf € 18 in Dudzele, Koolkerke, Sint-Jozef, Lissewege
Meer info
@Frietsalon
Blankenbergsesteenweg 208 (Sint-Pieters)
Belgische keuken
Afhalen kan elke dag, behalve op maandag en dinsdag van 11 tot 14 uur en van
17 tot 22 uur
Bestellen bij voorkeur on line via www.frietsalon.be
Meer info
@De Goeste
Blankenbergse Steenweg 274 (Sint-Pieters)
Belgische en Italiaanse keuken
Huisbereide gerechten, soepen, pasta met verse groenten en toppings. Koud of
warm af te halen. Ambachtelijke boterhammen met beleg.
Afhalen kan van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 14.30 uur
Bestellen kan ter plaatse, online www.degoeste.be, of telefonisch 050 70 40 46
www.degoeste.be
@Lunch Garden B-Park
Blankenbergsesteenweg 420 (Sint-Pieters)
Belgische keuken
Brasserie klassiekers, koffie en frisdranken
Afhalen kan elke dag (7/7) van 11.30 tot 19.30 uur
Bestellen kan ter plaatse, telefonisch op 050 31 71 36 of via de speciale app
(ORD'R)
Meer info
@Foodbar Margil
Scheepsdalelaan 44 (Christus-Koning)
Belgische keuken
Ontbijtbox of lunch: boterhammen, croque, slaatje en warme gerechten
Afhalen kan van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 13.30 uur.
Bestellen kan op 0484 110 969, via e-mail joeri.hosten@gmail.com of via
Facebook
Leveringen zijn mogelijk op bestelling
www.foodbar-margil.be
@Lunch Garden Sint-Kruis
Maalse Steenweg 356 (Sint-Kruis)
Belgische, Franse, mediterraanse en Amerikaanse keuken
Brasserie klassiekers zowel voor volwassenen als voor kindjes (die een gratis
dessertje krijgen)
Afhalen kan elke dag (7/7) van 11.30 tot 19.30 uur
Bestellen kan op 050 54 84 17 of via de speciale app (ORD'R)
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info

@Mc Donalds Sint-Kruis
Maalse Steenweg 234
Belgische en Amerikaanse keuken
Klanten zijn welkom in ons restaurant om hun meeneemmaaltijden zelf aan de
kiosk of kassa te komen bestellen of ze kunnen hun bestelling voor thuislevering
plaatsen op
www.deliveroo.be, of www.TakeAway.com, of www.ubereats.com
Afhalen kan maandag, dinsdag, woesdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
telkens van 11 tot 21.45 uur
Bestellen kan online voor levering aan huis OF zelf komen bestellen en meenemen
in het restaurant zelf (meeneemmaaltijden)
Meer info

Tussen € 10 en € 30
@Couvert
Eekhoutstraat 17
Franse keuken
Takeaway gerechtjes en een menu
Afhalen kan op vrijdag van 17 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 12.30 uur
Bestellen kan op 050 33 37 87 tot donderdag 19 uur
Afhalen in het restaurant, eventuele thuislevering kan besproken worden
Meer info
@'t Schrijverke
Gruuthusestraat 4
Belgische keuken
Takeaway gerechtjes tijdens het weekend, bestellen vóór donderdagavond
Bestellen kan telefonisch 050 33 29 08 of via e-mail (tschrijverke@telenet.be)
Meer info
@Sint-Anna
Sint-Annaplein 29
Ontbijt, lunch, warme huisbereide gerechten, verse soep, pasta's, broodjes,
salades
Afhalen van donderdag tot en met zaterdag van 10 tot 14 uur en op zondag van
10 tot 12 uur
Bestellen kan een dag op voorhand op 0471 95 23 99 of per e-mail (sintanna@outlook.be)
Leveren aan huis kan na telefonische afspraak op 0471 95 23 99. (< 5 km: € 2
extra, > 5 km: € 5 extra. Vanaf € 25: gratis)
Meer info
@De Proeverie
Katelijnestraat 6
High tea formule (€ 27,5 per persoon /€ 25 per persoon vanaf 2 personen)
4 finger sandwiches
Scones met clotted cream & confituur
Assortiment gebak

Flesje bubbels
Huisgemaakte pralientjes
Afhalen op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11 en 16 uur
Bestellen via de website, telefonisch op 0474 48 86 40 of per e-mail
(elise@sukerbuyc.be)
Leveren aan huis is mogelijk, graag bellen voor meer info
Meer info
@Terra Promessa
Katelijnestraat 110
Italiaanse keuken
Pasta’s, pizza’s, ossobuco, kabeljauwfilet en tiramisu
Afhalen kan op maandag, dinsdag en donderdag van 18 tot 20.30 uur en op
vrijdag en zaterdag van 17.30 tot 21 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 69 38 67
Levering aan huis is mogelijk via Deliveroo
Meer info
@De Belegde Boterham
Kleine Sint-Amandsstraat 5
Belgische, Aziatische, Indonesische, Arabische, Indiase keuken
Warme gerechten, slaatjes en desserts
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 12 en 14.30 uur
Bestellen kan via sociale media @debelegdeboterham, op 050 34 91 31 of via email (frannymieremet@icloud.com)
Meer info
@De Republiek
Sint-Jakobsstraat 36
Belgische, Aziatische, Spaanse, mediterraanse, Italiaanse, Amerikaanse,
Mexicaanse keuken
Tapa's, soep, warme gerechten, salades, burgers, pasta's en desserts
Afhalen tussen 16 en 21 uur
Bestellen kan via deze link
Leveren aan huis kan via Deliveroo en Uber Eats
Meer info
@El Greco
Sint-Jakobsstraat 48
Griekse keuken
Griekse specialiteiten
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag
Bestellen kan telefonisch op 050 33 02 96, via e-mail (info@el-greco.be), via
WhatsApp of Facebook @elgrecobrugge
Leveren aan huis kan vanaf een bestelling van € 50
Meer info
@Nomad
't Zand 12

Belgische, Aziatische, Indiase, Italiaanse, Amerikaanse, Mexicaanse keuken
Poké bowls, warme gerechten, salade, lasagne, granola en desserts
Afhalen van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 14 uur
Bestellen kan via www.nomadbrugge.be of telefonisch op 050 73 64 88
Meer info
@The Gulliver Tree
Cordoeaniersstraat 4
Lunch: brood en glutenvrij, soep, salade, desserts, koffie, thee en warme
chocolademelk
Afhalen kan van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 15.30 uur
Bestellen kan ter plaatse of telefonisch op 050 73 15 16 (vanaf 9.30 uur)
Meer info
@Le Croque Original
Smedenstraat 44
Belgische keuken
Croques, pasta's, salades, soep en koffie
Afhalen kan tot 16 uur, geef op voorhand de dag en het tijdstip van afhalen door
Bestellen kan telefonisch op 0496 75 85 38 of via e-mail (mikeblutch@hotmail.com) tot 20 uur voor de dag erna
Meer info
@Pastis
Speelmansrei 8
Franse en mediterraanse keuken
Takeaway gerechten en een menu (wekelijks afwisselend)
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag van 10.30 tot 13 uur en van 17
tot 19.30 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 34 18 09 of via e-mail (info@pastis.be)
Meer info
@Tapasbar Est
Braambergstraat 7
Mexicaanse keuken
Authentieke Mexicaanse gerechtjes zoals taco's, quesadilla's, Mexicaanse
barbecue op houtskool...
Afhalen kan elke dag (7/7) van 12 tot 22 uur
Van maandag tot donderdag: Mexicaanse warme lunch aan huisgeleverd tussen
12 en 14 uur
Bestellen kan telefonisch op 0478 45 05 55
Levering aan huis kan via Deliveroo en Takeaway.com
Meer info
@Anna's Asia
Niklaas Desparsstraat 8
Aziatische keuken
Healthy asian food, Aziatische soepen en woks met sobanoedels
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 12 en 20 uur en op zondag tussen 12

en 18 uur
Bestellen kan op 050 66 81 63
Levering aan huis kan via Deliveroo en Takeaway.com
Meer info

@Carlito's Italian food & wine
Hoogstraat 21
Italiaanse keuken
Pizza, pasta, risotto, escalope, salades, antipasti ...
Afhalen kan elke dag tussen 17.45 en 21.30 uur
Bestellen kan op 050 49 00 75 of per e-mail (info@carlitos.be) vanaf 24 uur op
voorhand
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@'t Pallieterke
't Zand 28
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Takeaway gerechten
Afhalen kan op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.30
en 13 uur
Bestellen kan op 050 34 01 77 of per e-mail (pallieterke1@telenet.be)
Leveren aan huis kan na afspraak
Meer info
@Den Entree Principale
Smedenstraat 46
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Dagschotels, diverse kreeft- en oesterbereidingen
Afhalen kan dagelijks tussen 10 en 12 uur of op afspraak
Bestellen kan op 0476 43 86 19 of per e-mail (maas.godderis@telenet.be)
Leveren aan huis kan gratis binnen een straal van 5 kilometer tussen 10 en 12
uur of in de namiddag op afspraak
Meer info
@Tou Gou fijnproeverij lunchrestaurant en traiteurswinkel
Smedenstraat 47
Belgische, Franse, Aziatisch geïnspireerde marktkeuken
Warme dagschotels (10 à 12 euro), verse soepen, salades, rillettes, Franse
charcuterie en delicatessen, artisanale limonades …
Dagelijkse update aanbod op de website www.tougou.be
Afhalen kan van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur
Bestellen kan via de website (contactformulier) of op 050 70 58 02 (aangeraden,
niet noodzakelijk)
Meer info
@Rock-Fort
Langestraat 15

Belgische keuken
Menu of à la carte
Afhalen kan elke dag (7/7) tussen 11 en 21 uur
Bestellen kan vóór 20 uur (betaal veilig online en kom afhalen op het afgesproken
uur en dag)
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@Ribs'n Beer
Ezelstraat 50
Belgische keuken
Specialiteit: ribben (4 mogelijkheden) aan € 21
Traditional ribs: de Chef’s special rub
Slow cooked smokey barbecue ribs
Slow cooked spicy barbecue ribs
Slow cooked beer and chocolate sauce
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag
Bestellen kan op 050 70 76 77
Meer info
@De Koetse
Oude Burg 31
Belgische keuken
Afhaalgerechten: gegratineerde oesters, duo van wildpasteien, gebakken paling
in roomsaus of in het groen, kreeft Belle Vue (gegrild of lichte currysaus), fazant
in roomsaus met witloof en veenbessen, stoofpotje van hertenkalf
Afhalen kan op zaterdag en zondag tussen 11 en 12 uur en tussen 18 en 19 uur
Bestellen kan op 050 33 76 80 of per e-mail (koetse@proximedia.be)
Meer info
@Estaminet
Park 5
Belgische en Italiaanse keuken
Pasta's, salades, burgers, varkenswangetjes, kindergerechten en desserten
Afhalen kan van woensdag tot zondag van 16 tot 21 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 33 09 16
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@La Buena Vista
Sint-Clarastraat 43
Wereldkeuken
Spaanse, Latijns-Amerikaanse wereldkeuken. Alles wat je vraagt en dit op Gault &
Millau niveau
Afhalen kan elke zaterdag, zondag... na afspraak
Bestellen kan op 050 33 38 96, via e-mail (tonybrysse@gmail.com)
Leveren aan huis kan tijdens de week en op zondag
Meer info
@La Fuente

Vrijdagmarkt 15
Griekse en Belgische keuken
Probeer de risoni met feta of de Fuente bites / tapa's (serranoham, portie mix:
kaas, salami, ansjovis, serranoham en zongedroogde tomaten). Fles wijn / cava /
champagne / bier
Tijdens de zaterdagmarkt open van 8 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 20 uur voor
take away van koffies (ook Irish, Hasseltse Baileys), chocolademelk, cocktails ...
Afhalen is ook mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 14 uur en
tussen 17.30 en 20 uur
Bestellen kan op zaterdag (8 - 13.30 uur / 17.30 - 20 uur) en op andere dagen
op 0495 40 41 13 of via e-mail (carpentier-welvaert@outlook.com)
Levering aan huis is gratis vanaf € 30 binnen een straal van 6 kilometer
Meer info
Facebookpagina
@Da Mario
Markt 23
Italiaanse keuken
Originele pizza's en een mooie candle light menubox
Afhalen kan op vrijdag van 16 tot 21 uur, op zaterdag van 11 tot 21 uur en op
zondag van 11 tot 20 uur
Bestellen kan op 050 33 61 10
Levering aan huis kan tot maximum 4 kilometer vanaf de Markt. Onder € 40
euro: € 2,5 supplement. Gratis vanaf € 40
Meer info
@Sforno
Sasplein 11
Italiaanse keuken
Pizza, lasagne, dranken, antipasti, dessert en Italiaanse producten
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag telkens vanaf 17 uur
Bestellen kan op 050 69 26 82 of via de website www.sforno.be
Meer info
@Guillaume
Korte Lane 20
Belgische en Franse keuken
Elke week een gastronomisch 3- of 4-gangenmenu
Wekelijks wisselende suggesties
Afhalen kan iedere dag
Bestellen bij voorkeur telefonisch op 050 34 46 05, ook mogelijk via de website
Meer info
@Den Dyver
Dijver 5
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Weekmenu (soep en hoofdgerecht) aan € 14,5. Fruits de mer, driegangen
wildmenu, huisgemaakte garnaalkroketten (zelf te bakken). Nieuw vanaf 1
november: schotel (balletjes en stoemp) van Balls & Glory
Afhalen kan elke dag (7/7)

Bestellen kan via de website
Je kan de schotels van Balls & Glory voorlopig enkel geleverd krijgen. Levering
kan via Deliveroo, Uber Eats en takeaway.com
Meer info
@Franco Belge
Langestraat 19
Belgische en Franse keuken
Apero, food, sweets &wines
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 11 en 13 uur
Bestellen kan per e-mail (info@restaurantfrancobelge.be) of via hun website
Levering kan binnen een straal van 10 kilometer en bij een bestelling vanaf € 45
Meer info
@Resto Nous
Kleine Sint-Amandsstraat 12
Belgische, Franse, Indonesische en Aziatische keuken
Keuze tussen soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Zowel vis als
vlees. Alles vers gemaakt en heel eenvoudig om thuis af te werken en te genieten
Afhalen kan op vrijdag tussen 16 en 18 uur en op zaterdag tussen 10 en 12 uur
Bestellen kan via de site, via e-mail (info@restonous.be) of op 050 34 4 3 20
Meer info
@Jilles Beer & Burgers
Braambergstraat 10
Topburgers
Afhalen kan op maandag en donderdag tussen 17.30 en 20.30 uur, op vrijdag
tussen 17.30u tot 21 uur, op zaterdag tussen 12 en 14 uur en tussen 17.30 en
21 uur en op zondag tussen 12 en 14 uur en tussen 17.30 en 20.30 uur
Bestellen kan via http://order.jilles.be
Levering aan huis is mogelijk via Deliveroo of Uber Eats
Meer info
@Tonka
Walplein 18
Belgische keuken
Ontbijtboxen, lunch (soep, bagels, salades, quiches en ambachtelijke 100%
West-Vlaamse kroketten). Biologische frisdranken en fairtrade Oxfam sapjes
Afhalen kan van zaterdag tot en met woensdag tussen 9.30 en 14 uur
Bestellen kan op 0495 20 73 99
of via e-mail (johan.lesneuck@gmail.com)
Levering aan huis is mogelijk via Deliveroo
Meer info
@Komtuveu
Gentpoortstraat 51
Franse, mediterraanse en Aziatische keuken
Komtuveu formule: makkelijke takeaway gerechten zonder moeilijke bereidingen
thuis

Valentijn: Komtuveu serveert op 12, 13 en 14 februari een viergangen
menu met amuses aan € 60 per persoon. Makkelijk te bestellen via
hun website met een aparte link 'takeaway Valentijn'
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 16 en 18 uur. Voor Valentijn:
spreek verder met hen af
Bestellen kan via de website
Meer info
@Chagall
Sint-Amandsstraat 40
Belgische, Franse, Italiaanse en Spaanse keuken
Smaakvolle authentieke Vlaamse brasseriekeuken. Hun buitenlandse ervaring
brengt een aangename harmonie in de gerechten. Gerechten zoals inktvis,
scampi, buikspek in voorgerecht / pasta's, salades, vis en vleesgerechten als
hoofdgerechten, desserts...
Afhalen kan van vrijdag tot maandag tussen 17 en 19 uur
Bestellen: graag een dag op voorhand op 050 33 61 12 of per e-mail
(info@restaurantchagall.be)
Levering aan huis kan via Takeaway.com
Meer info
@Kottee Kaffee
Korte Zilverstraat 8
Belgische keuken
Ontbijtboxen en afternoon tea
Op zaterdag en zondag wordt er aan huis geleverd in en rond Brugge
Bestellen op 0493 53 87 60, per e-mail (info@kotteekaffee.be) of via de website
Levering aan huis via Takeaway.com
Meer info
@Taj Mahal
Philipstockstraat 6
Indiase keuken
Indiase curry's
Afhalen kan van dinsdag tot en met zondag
Bestellen kan op 0493 29 53 89
Meer info
@'t Eekhoetje
Eekhoutstraat 3
Belgische keuken
Ontbijtmanden en bags, bakkerijshop
Afhalen kan in het weekend na reservatie
Bestellen kan telefonisch op 0485 46 86 30, via e-mail (eekhoetje@gmail.com) of
via Messenger @Eekhoetje Brugge
Levering aan huis is gratis vanaf 35 euro
Meer info
@De Middenstand

't Zand 20
Belgische keuken
Wildsuggesties verse soep en hun specialiteit: vissoep
Ook koude visschotel met kreeft voor 2 personen of bouillabaisse met kreeft
voor 2 personen
Afhalen kan op vrijdag tussen 16 en 19 uur, op zaterdag tussen 10 en 13 uur en
op zondag tussen 11 en 13 uur
Bestellen kan op 050 34 17 50 of 0477 37 49 51
Levering aan huis kan buiten de openingsuren op afspraak
Meer info
@Sans Cravate
Langestraat 159
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Ontdek de plaatselijke shop met delicatessen van hoge kwaliteit en dito wijnen.
Kan op bestelling. Wekelijks is er een veranderende menu
Afhalen kan op donderdag, vrijdag en zaterdag
Bestellen kan via de website
Meer info
@Tom's Diner
West-Gistelhof 23
Sharing dishes voor 2 personen
Afhalen kan op zaterdag tussen 17 en 18 uur en op zondag tussen 11 en 12 uur
Bestellen en betalen kan via de website
Meer info
@Monkey Eleven
Vlamingstraat 64
Belgische keuken
Healthy takeaway, keto, low carb, vegan, meat lovers, healthy comfort food.
Wraps, salades, pasta's, pizza's, poké bowls en soepen
Afhalen dagelijks tussen 11.30 en 13.30 uur en tussen 17 en 18.30 uur
Bestellen kan op andere momenten. Bel gerust even op 0483 38 92 63 of mail
naar order@monkeyeleven.be
Meer info
@De Bron
Katelijnestraat 82
Vegetarische keuken
Soep, dagschotel, dessert en groentesappen
Afhalen kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 en 18 uur
Bestellen kan vóór 10 uur op 050 33 45 26
Meer info
@Brasserie Forestière
Academiestraat 11
Belgische keuken
Verse kant-en-klare gerechten, soepen, salades en fitpizza’s (bloemkooldeeg)

Afhalen kan van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 17.30 uur
Bestellen kan op 050 34 20 02
Levering aan huis vanaf € 30 tijdens de voormiddag. Bestellen dag op voorhand
Meer info
@Bistro 't Gezelleke
Carmersstraat 150
Belgische keuken
Tijdens de feestdagen: garnaalkroketjes, Normandische oestertjes Fines de
Claires nr.3, vers gekookte langoustines, Noordzee vissoep met rouille en
Emmental kaas, plateau fruits de mer, plateau fruits de mer royal (met kreeft),
Kreeft belle vue 750 / 800 gram
Afhalen kan op 24 december tussen 14 en 17 uur, op 25 december tussen 10 en
13 uur, op 31 december tussen 14 en 17 uur en op 1 januari tussen 10 en 13
uur
Bestellen kan op 0470 12 21 83
Levering mogelijk
Meer info
@Groot Vlaenderen
Vlamingstraat 94
Amerikaanse keuken
Cocktails en non-alcoholische drankjes
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 17 en 20 uur
Bestellen kan via e-mail (info@grootvlaenderen.be) of via hun Facebook pagina
@groot.vlaenderen
Levering aan huis kan elke donderdag tussen 17 en 20 uur. Je bestelt hiervoor
tot woensdagavond vóór 21 uur via e-mail (info@grootvlaenderen.be)
Meer info
@Kok Au Vin met Locàle
Ezelstraat 21
Belgische, Franse, mediterraanse, Italiaanse, Spaanse, Aziatische, Indonesische
en Amerikaanse keuken
The Foodbag aan € 35 per persoon
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag
Bestellen kan op 050 33 95 21, via e-mail (info@kok-au-vin.be) of de webshop
Meer info
@De Mangerie
Oude Burg 20
Franse, mediterraanse, Italiaanse, Spaanse en Aziatische keuken
Verfijnde wereldkeuken met overheerlijke seizoensproducten
Afhalen kan op vrijdagavond tussen 16 en 18 uur en op zaterdagvoormiddag
tussen 10 en 12 uur
Bestellen kan op 050 33 93 36 of via e-mail (info@mangerie.com)
Meer info
@Den Heerd

Nieuwe Gentweg 78
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Seizoensgebonden gerechten
Afhalen kan op vrijdag tussen 17 en 20 uur
Bestellen kan op 0475 55 64 10 of via e-mail (info@denheerd.be)
Levering aan huis is mogelijk
Meer info
@Lokkedize
Korte Vuldersstraat 33
Wereldkeuken
Lasagne, moussaka, vissoep en dolma's (gevulde wijnbladeren)
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 17.30 en 20 uur
Bestellen kan op 0496 69 26 62 of op 0493 34 60 41
Meer info
@Au Gusto wine & dine
Site Oud Sint-Jan (Zonnekemeers / Mariastraat 38)
Italiaanse keuken
Authentieke Italiaanse keuken
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag tussen 19 en 20.30 uur
Bestellen kan op 0471 35 44 10 of via e-mail (info@au-gusto.be)
Leveren aan huis kan donderdag tot en met zondag tussen 19 en 20.30 uur
Meer info
@Verdi
Vlamingstraat 5
Belgische keuken
Wildkroketten, gebakken coquilles, oesters of wild paté, zeebaars,
zeetongrolletjes, stoofpotje van hert, fazantenfilet met witloofsaus, hazenrug
'grand veneur' en Normandische gekarameliseerde pannenkoek
Afhalen kan elke dag (7/7) na afspraak
Bestellen kan op 050 34 42 43
Meer info
@Amuni
Burg 9
Italiaanse keuken
Zuurdesem pizza's met ingrediënten van top kwaliteit. Je kan er ook terecht voor
pasta gerechten, bereid met originele, Italiaanse producten
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17 uur
Bestellen kan op 050 66 07 70 of via de website
Leveren aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@Otomat Heavenly Pizza
Simon Stevinplein 12
Belgische en Italiaanse keuken
Klassieke maar ook typisch Belgische pizza's, perfect om te delen. Deeg gemaakt

met gist van Duvel. Kenmerkend en Belgisch: een bijpassend biertje bij elke pizza!
Tien procent korting op alle takeaway
Afhalen kan elke dag tussen 16 en 22 uur
Bestellen kan via otomat.be/pick-up
Meer info
@Pizzeria l'Etna
Katelijnestraat 150
Italiaanse keuken
Diverse pizza's
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag
Bestellen kan op 050 33 36 04 of via Facebook / Messenger @l'Etna
Meer info
@Spinola
Spinolarei 1
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Telefonisch kan je voor 30 en 31 december bestellen tot 29 december. Alle
gerechten op hun website
Afhalen kan op 30 en 31 december
Bestellen kan op 050 34 17 85 of via e-mail (info@spinola.be)
Meer info
@'t Grillkasteeltje
Gevangenisstraat 1
Belgische keuken
Ribbetjes, hammetje ... met slaatje en aardappel in de schil
Afhalen kan van donderdag tot en met zaterdag tussen 17.30 en 20 uur
Bestellen kan de dag voordien tot 21 uur op 0474 35 29 14
Meer info
@Brasserie Raymond
Eiermarkt 5
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Garnaalkroket, kreeftensoep, fazant ‘fine Champagne’, vol au vent, ‘Belle Vue’
kreeft gegrild met zachte look en rijst of stoofpot van hertenkalf
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 18.30 uur
en op zondag van 11.30 tot 13 uur
Bestellen kan op 050 33 78 48, via e-mail (info@brasserie-raymond.be) of via
www.brasserie-raymond.be
Levering mogelijk op vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 13 uur en van 17 tot
18.30 uur en op zondag van 11.30 tot 13 uur
www.brasserie-raymond.be
@Mister Spaghetti
Zonnekemeers, site Oud Sint-Jan
Belgische, Italiaanse en Amerikaanse keuken
Spaghetti freak? Hell yes! Goed nieuws. Bij Mister Spaghetti heb je keuze uit meer
dan twintig verschillende spaghettigerechten: zes verschillende bolognaise

sauzen, spaghetti met roomsauzen, sharing formules, veggie, vegan, glutenvrije
spaghetti...
Afhalen kan van woensdag tot en met zondag tussen 12 en 14 uur en tussen 18
en 21 uur
Bestellen kan via de website
Leveren kan in het weekend in een straal van 5 kilometer rond site Oud Sint-Jan
Meer info
@Gran Kaffee de Passage
Dweersstraat 26
Belgische keuken
Wekelijks op zaterdag keuzegerechten te volgen op Facebook en Instagram
Afhalen kan op zaterdag van 10 tot 12 uur
Bestellen kan tot en met donderdag 16 uur op 050 34 02 32 of via e-mail
(info@passagebruges.com)
Leveringen mogelijk binnen straal van 5 kilometer vanaf 50 euro
www.passagebruges.com
@De Zevende Hemel
Walplein 6
Belgische keuken
Voorgerechten, pasta’s, stoofpotjes, visgerechten. Specialiteit: bouillabaisse
Afhalen kan vrijdagavond, zaterdag- en zondagmiddag
Bestellen kan op 0475 81 05 58
www.restaurantdezevendehemel.be
@Bistro De Twijfelaar
Eekhoutstraat 24
Belgische keuken
Wekelijks wisselende eerlijke bistrokeuken met verse seizoensgebonden
producten
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en maandag van 17 tot 19 uur en op zondag
van 10 tot 12 uur
Bestellen kan op 050 34 15 44 of via www.detwijfelaar.be
www.detwijfelaar.be
@Bones
Sint-Jakobsstraat 7
Belgische keuken
Zoete of gekruide ribben (€ 15 / p.p.) of halve kip (€ 12,50)
Afhalen kan op vrijdag van 16 tot 21 uur of zaterdag en zondag van
uur
Bestellen kan op 050 49 12 00
www.bonesbrugge.be
@Bruut
Meestraat 9
Belgische, Italiaanse en Aziatische keuken
Elke week wisselende gerechten à la carte

12 tot 21

Afhalen kan van op vrijdag en zaterdag van 18.30 tot 20 uur
Bestellen kan op 0498 341 486 of via e-mail (bistrobruut@gmail.com)
www.bistrobruut.be
@Ellis Gourmet Burger
Simon Stevinplein 14
Amerikaanse keuken
Heerlijke fingerfood, sides, burgers, drinks en desserts. Vegan en veggie opties!
Afhalen kan elke dag van 17 tot 22 uur
Bestellen via
https://apps.sayl.cloud/askemma/5f8ee683f32e0756067b0662/pickup
Leveringen via Uber Eats, Deliveroo en Takeaway.com
www.ellis.be

@Frituur Royal
Langestraat 181A
Belgische, Aziatische en Arabische keuken
Naast frituursnacks en frietjes zijn er ook 100% plantaardige, klaargemaakte
maaltijden
Afhalen kan elke weekdag, behalve op woensdag
Bestellen kan de dag voordien of de dag zelf vóór 10 uur op 0468 03 96 48
Levering aan huis zonder toeslag is mogelijk binnen een straal van 2 kilometer
Meer info
@Bistro Christophe
Garenmarkt 34
Belgische keuken
De takeway gerechten kan je terugvinden op hun website
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17 en 19 uur
Bestellen kan op 050 34 48 92 of via e-mail (info@christophe-brugge.be)
Meer info
@A'Lis
Calvariebergstraat 50
Tijdens het weekend kan je kiezen tussen een vlees-, vis- of een vegetarisch
(optie vegan) gerecht. Dessert kan ook. De gerechten zijn seizoensgebonden
met in de hoofdrol lokale groenten
Afhalen kan op vrijdag tussen 15 en 18 uur en op zaterdag tussen 10 en 14 uur
Bestellen kan op 0496 14 07 82, via e-mail (alis-food@outlook.com) of via een
berichtje op hun Facebook pagina
Meer info
@Chocolat de Julie
Wollestraat 4b
Warme chocomelk, chocolade in alle vormen, maten, geuren en kleuren. Koekjes,
pakketjes van de week...
Dagelijks geopend

Bestellen kan ter plaatse of op 0476 38 93 40
Levering aan huis is mogelijk in Brugge centrum en de omliggende
deelgemeentes
Meer info
@Moeder Babelutte
Wollestraat 24
Groot assortiment van chocolade, pralines, snoep, babelutten, cuberdons en
andere lekkernijen
Afhalen kan van zondag tot dinsdag van 10 tot 18 uur en op woensdag van 10
tot 13 uur
Bestellen kan ter plaatse, op 050 34 83 07 of via e-mail (info@moederbabelutte.be)
Levering aan huis is gratis vanaf € 25 in een straal van 20 kilometer rond de
Markt
Meer info
@Brasserie De Verbeelding
Oude Burg 26
Klassieke keuken
Belgische, Franse en Mediteraanse keuken
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag
Bestellen kan op 0468 49 39 78 of via e-mail (nicolasvanoutrive@outlook.be)
Levering aan huis is mogelijk
Meer info
@De Nisse
Hooistraat 12
Klassieke keuken
Belgische, Franse en Mediteraanse keuken
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 20 uur.
Op zondag van 11.30 tot 13 uur
Bestellen kan op 0498 93 86 53 of 050 34 86 51 of via e-mail
(kriscastelein@hotmail.com)
Levering aan huis is mogelijk (toeslag)
Meer info
@Maison M
Katelijnestraat 158
Wij bieden takeaway aan van ontbijtboxen. Onze verschillende formules zijn te
vinden op facebook of op onze website. Elk weekend (met uitzondering van heel
slecht weer) zijn wij open voor takeaway van warme dranken, wafels,
appelbeignets, warme soep...
Belgische keuken
Afhalen kan van maandag tem zondag tussen 08u30 - 11u30
Bestellen kan via messenger, mail maison.m@telenet.be of tel. 0475/43 43 69 of
050/67 75 47
Levering aan huis is gratis voor Groot Brugge, Oostkamp, Hertsberge, Beernem,
Wingene, Oedelem en Sijsele
Meer info

@Juliette
Dweersstraat 15
Ontbijt formules, quiches, lunchbox & dessertbox
Belgische, Franse en Italiaanse keuken
Afhalen kan elke dag
Bestellen kan via www.juliette-brugge.be
Levering aan huis is mogelijk (kan aangevinkt worden als optie bij bestelling)
Meer info
@Plaza Café
Burg 10
Belgische keuken
Takeaway tijdens de feestdagen (24, 25 en 31 december + 1 januari)
Bestellen kan op 050 44 68 44 of via invulformulier op de website
Meer info
@Amuzee
Zeedijk 12 (Zeebrugge)
Belgische keuken
Tapa's en eigen klassiekers
Afhalen kan van donderdag tot en met zondag
Bestellen kan online op www.amuzee.be of op 0484 53 90 30
Meer info
@De Valckenaere
Lisseweegs Vaartje 1 (Lissewege)
Belgische keuken
Vlaamse klassiekers uit grootmoeders kookboek: koeientong in tomatensaus, vol
au vent van kip, konijn met pruimen …
Wisselende menu
Afhalen kan van dinsdag tot en met vrijdag van 17 tot 19 uur
Bestellen op 050 54 57 59 van 10 tot 19 uur ten laatste de dag voordien
www.restaurantdevalckenaere.be
@Jiapur Indian Tandoori
Blankenbergse Steenweg 29 (Sint-Pieters)
Indiase keuken
Verse Indische gerechten
Afhalen kan elke dag tussen 18 en 22 uur, behalve op dinsdag
Bestellen kan op 050 65 90 29
Levering aan huis via Deliveroo
Meer info
@La Tâche
Blankenbergse Steenweg 1 (Sint-Pieters)
Belgische en Franse keuken
Frans, mediterraanse keuken met lokale ingrediënten
Afhalen kan op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Bestellen kan per e-mail (info@latache.be) of op 050 68 02 52

Levering mogelijk mits supplement
Meer info
@O Vélo
Handboogstraat 1b (Sint-Pieters)
Belgische en Franse keuken
Lunch: soep, hoofdgerecht en koffie aan € 17,5 per persoon. Beperkte à la carte
menu 's middags en 's avonds
Afhalen kan iedere dag tussen 12 en 14 uur en tussen 18 en 21 uur
Bestellen kan op 050 25 25 25 of via e-mail (info@velohotel.com)
Meer info
@Taste of Grill
Driebrouwersstraat 8 (Koolkerke)
Belgische keuken
Lekkere ribbetjes op de barbecue, gebakken frietjes met een slaatje,
huisgemaakte garnaalkroketjes
Afhalen kan op zaterdagavond, zondagmiddag- en avond
Bestellen kan telefonisch op 0475 51 89 85 of via Facebook @tasteofgrill
Meer info
@Tartine Brugge
Koolkerkse Steenweg 101 (Sint-Jozef)
Belgische keuken
Ontbijtbox op zaterdag en zondag, oliebollen op zaterdag en zondagnamiddag
Afhalen kan op zaterdag en zondag. Ontbijt tussen 8.30 en 10.30 uur. Oliebollen
tussen 14 en 17.30 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 61 05 46 of via Facebook @tartinebrugge
Meer info
@Brasserie Grand Cru
Noorweegse Kaai 5 (Sint-Jozef)
Belgische, Franse, Italiaanse en Spaanse keuken
Zeer ruim aanbod aan klassieke gerechten
Afhalen kan elke dag
Bestellen kan via www.grandcrufoodshop.be
Levering aan huis mogelijk in een straal van 20 kilometer
Meer info
@De Grilloir
Fort Lapin 25 (Sint-Jozef)
Belgische keuken
Grill gerechten: vis en vlees, verse frietjes, pasta's, rijst
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 17 en 21 uur, op zondag tussen 12
en 14 uur en tussen 17 en 21 uur
Bestellen kan op 050 33 01 06
Levering aan huis mogelijk binnen een straal van 10 kilometer
Meer info

@#Food
Scheepsdalelaan 37 (Christus-Koning)
Belgische, Italiaanse en Aziatische keuken
100% glutenvrij, 100% lactosevrij en 100% smaak
Bij #food, bieden ze wekelijks een nieuwe keuze aan afhaalgerechten aan
Afhalen kan op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11 en
13 en tussen 17 en 19 uur. Afhalen kan ook 24/7 (koud) in hun automaat voor
de deur
Bestellen kan via de website (www.hashtagfood.be), via e-mail
(hashtagfood@hotmail.com) of op 050 707670)
Levering kan via Deliveroo (Suzy's Salads, Steve's Stews en Luigi's Lasagna's)
Meer info
@Robuusk
Spoorwegstraat 326 (Sint-Michiels)
Belgische, Franse, Italiaanse,Spaanse, Aziatische, Indonesische, Arabische en
Indiase keuken
Betaalbare, vernieuwende en gezonde wereldkeuken
Afhalen kan op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
Bestellen kan online op www.robuusk.be
Meer info
@Atelier Tête Pressée
Koningin Astridlaan 100 (Sint-Michiels)
Belgische keuken
Uitgebreid assortiment van hapjes, voorgerechten, hoofdgerechten, desserts en
individueel verpakte businesslunches
Afhalen kan op dinsdag en woensdag tussen 10 en 18.30 uur, op donderdag en
vrijdag tussen 10 en 20 uur) en op zaterdag tussen 10 en 18.30 uur. De winkel
zelf is doorlopen open en voorziet een ruime keuze
Bestellen kan online (https://webshop.traiteurwinkeltetepressee.be/Menu)
Levering kan van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 12 uur
Meer info
@Eetkaffee Veemarkt
Koningin Astridlaan 101 (Sint-Michiels)
Belgische, Franse, Italiaanse en Spaanse keuken
Dagelijks verse suggesties. Specialiteiten met rund. In de foodtrailer kan alles
warm besteld worden om mee te nemen (of koud af te halen om zelf op te
warmen)
Afhalen kan van zondag tot en met donderdag tussen 12 en 14 uur
Bestellen kan per e-mail (eetkaffeeveemarkt@gmail.com) of op 0494 41 04 09.
De suggesties vind je op de Facebookpagina
Meer info
@Piazza Carlitos
Gistelse Steenweg 483 (Sint-Andries)
Italiaanse keuken
Pizza, pasta, risotto, escalope, salades, antipasti ...

Afhalen kan van woensdag tot en met zondag van 12 tot 13.30 uur en van 18
tot 21 uur
Bestellen kan op 050 71 74 71 of per e-mail (info@carlitos.be) vanaf 24 uur op
voorhand
Levering aan huis kan via Deliveroo
Meer info
@Coin Préféré
Canadaplein 1 (Sint-Andries)
Belgische en Italiaanse keuken
Soep, lasagne (vlees en vegetarisch), pasta met zalm en scampi en
hespenrolletjes met witloof en puree
Afhalen kan op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 17 en 20 uur
Bestellen kan tot 12 uur de dag op voorhand via dit formulier
Meer info
@Chi-Chi's
Gistelse Steenweg 120 (Sint-Andries)
Amerikaanse keuken
Tex Mex specialiteiten: nacho's, quesadilla's, fajita's, burrito's, enchillada's,
margaritas...
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 18 en 20.30 uur
Bestellen kan op 050 69 64 74
Levering aan huis via Deliveroo
Meer info
@Pannenhuis
Zandstraat 2 (Sint-Andries)
Belgische keuken
Huisgemaakte ganzenleverterrine met garnituur, gebakken Sint-Jakobsnootjes
met groene kool, spek en zalf van bloemkool. Kikkerbillen in de look. Gebakken
sliptongetjes. Fazant fine champagne
Afhalen dagelijks
Bestellen kan een dag op voorhand, telefonisch op 050 31 19 07 of via e-mail
(info@pannenhuis.be)
Meer info
@BIE US
Edward de Jansstraat 31 (Sint-Andries)
Belgische keuken
Aperoplanken, bruschettaplank, lunchbox en brunch
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag na afspraak
Bestellen kan via e-mail (biejus@outlook.be) of via de website
Levering aan huis is mogelijk in Brugge en de deelgemeentes (gratis)
Meer info
@Deldycke
Dirk Martensstraat 27 (Sint-Andries)
Belgische keuken

Elk weekend hebben ze een aanbod aan koude en warme hapjes, voor- en
hoofdgerechten en / of een dessertje. Het aanbod verandert wekelijks. Hiernaast
is er een assortiment van vier 'Dagelijkse Kost'-gerechten die makkelijk op te
warmen zijn en die ook wekelijks veranderen
Afhalen kan op vrijdag tussen 16 en 18.30 uur en op zaterdag tussen 10 en 13
uur
Bestellen kan bij voorkeur via e-mail (info@deldycke.be)
Levering aan huis is mogelijk op vrijdag tussen 16 en 18 uur en op zaterdag
tussen 10 en 12 uur. Afhankelijk van de afstand, is er een kleine
transportvergoeding van 5, 10 of 15 euro
Meer info
@Clos du Midi
Gistelse Steenweg 348 (Sint-Andries)
Belgische keuken
Elk weekend een menu aan € 30 per persoon. Tijdens
Afhalen kan op zaterdag en zondag tussen 11 en 13 uur
Bestellen kan op 0471 56 96 09 of via e-mail (info@closdumidi.be)
Levering aan huis is gratis binnen een straal van 10 kilometer
Meer info
@Herman
Gistelse Steenweg 47 (grens Sint-Andries / Varsenare)
Belgische keuken
Ontbijtdoos, burgerbox, pasta’s, slaatjes
Afhalen kan elke dag tussen 8 en 12 uur
Bestellen kan telefonisch op 0467 04 82 14, via e-mail
(herman.varsenare@gmail.com) of ter plaatse via de automaat
Leveren aan huis kan voor € 4 extra
Meer info
@Parrilla
Gaston Roelandtsplein 1 (Assebroek)
Belgische keuken
Ribbetjes, burgers, brochettes, stoofpotjes, salades, fondue-, gourmet- en côte
à l’os pakketten. Ook kindergerechten te verkrijgen
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.30 tot 21 uur
Bestellen kan tot 20 uur op 0494 30 97 35 of via e-mail
(takeaway.parrilla@gmail.com)
Meer info
@Pois Sjiek
Baron Ruzettelaan 143 (Assebroek)
Vegan keuken
Vegan afhaalmaaltijden
Afhalen kan elke dinsdag tussen 17 en 20 uur
Bestellen kan via de website
Meer info
@Ben’s Kitchen

Vrijheidsstraat 1c (Assebroek)
Belgische, Franse, mediterraanse, Spaanse en Aziatische keuken
Culinaire menu’s, gerecht van de week, paella in traditionele pan, garnaalkroket
en éénpansgerechten
Afhalen: lunch van 11 tot 12 uur of op afspraak / diner van 17 tot 18 uur of op
afspraak
Bestellen kan via e-mail, vermelden van naam, telefoonnummer, adres, bestelling
lunch of diner
Leveringen binnen straal van 10 kiloemeter:gratis. Verder dan 10 kilometer: € 10
extra
www.benskitchen.be
@Kate's Bier advies
Geervelde 3 (Assebroek)
Belgische keuken
Chocolade en bierpakket om te degusteren met twee personen. Vijf minder
courante bieren worden gecombineerd met bijhorende pralines van de gekende
chocolaterie Spegelaere. Bij het pakket hoort een online degustatiefilmpje
Afhalen op afspraak
Bestellen kan via de website of via e-mail (katesbier@outlook.com)
Levering bij aankoop vanaf 2 pakketten: gratis levering regio Brugge. Anders:
extra kost van 5 euro
Meer info
@Hermanus
Maalse Steenweg 315 (Sint-Kruis)
Amerikaanse keuken
Burgers
Afhalen van woensdag tot en met zondag van 17.30 tot 21 uur
Bestellen kan via de website, telefonisch op 050 67 63 99 of via e-mail
(hermanusbruges@telenet.be)
Meer info
@Vossesteert
Vossensteert 251 (Sint-Kruis)
Belgische keuken
Alledaagse, grootmoeders keuken met royale porties
Afhalen kan op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.30 tot 13
uur of na afspraak
Bestellen kan op 050 82 31 95, via Facebook @Vossesteert of via e-mail
(info@vossesteert.be)
Meer info
@Bistro Rombaux
Moerkerkse Steenweg 139 (Sint-Kruis)
Belgische en Franse keuken
Een klassieke keuken met de invloeden van chef Pieter-Jan Rombaux.
Je kiest een gerecht of je stelt zelf je menu samen
Afhalen kan op zaterdag tussen 11 en 13 uur
Bestellen kan telefonisch op 050 73 79 49 of per e-mail (info@bistrorombaux.be)

Meer info
@Brasserie Dampierre
Maalse Steenweg 504 (Sint-Kruis)
Belgische keuken
Eenvoudig op te warmen gerechten
Afhalen kan van donderdag tot en met zaterdag tussen 11.30 en 12 uur en
tussen 18 en 18.30 uur. Op zondag tussen 11.30 en 12 uur
Bestellen kan via e-mail (info@brasseriedampierre.be ) of op 050 37 58 25
Meer info
@Onesto Pizzabar
Driekoningenweg 2 (Sint-Kruis)
Italiaanse keuken
Verse pizza's
Afhalen kan van Maandag tot vrijdag : 18u-21u, Zaterdag en Zondag: 12u-14u &
18u-21u
Bestellen kan op 0477 58 24 08
levering mogelijk met Deliveroo
Meer info
@'t Apertje
Damse Vaart Zuid 233 (Sint-Kruis, grens Damme)
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Seizoensgebonden, paling- en wildbereidingen, allemaal in huis gemaakt
Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag
Bestellen kan op 050 35 00 12, via e-mail (info@apertje.be) of de website
Meer info
@El Pozo
Gistelsesteenweg 18 (Varsenare)
Spaanse keuken
Elke vrijdag 'take away' versgemaakte paella i.s.m. www.paellas.be
Afhalen kan op vrijdag tussen 17 en 18u30
Bestellen kan tot donderdagavond 22u
via https://bestel.paellas.be/shop/index.php
Meer info
@Moeyaert Catering
Koningin Astridstraat 56A (8210 Veldegem)
Weekendmenu's, dagelijks te bestellen gerechten, afhaaltraiteur voor de
feestdagen
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Afhalen kan dagelijks
Bestellen kan op 0475 96 61 57of via e- mail (info@moeyaertcatering.be)
Dagelijks leveringen aan huis
www.moeyaertcatering.be

@Bierbrasserie Cambrinus

Philipstockstraat 19
Vlaamse keuken
U kan telefonisch bestellen op het nummer 0472 87 08 34. Afhalen kan op
vrijdag en zaterdag van 16 tot 19u, op zondag van 10 tot 12u.
Meer info
@Restaurant Spinola
Spinolarei 1
Belgische, Franse, mediterraanse keuken
Takeaway voor de feestdagen en rond de feestdagen staat op onze website.
Liefst bestellen voor 20 december 2020.
Bestellen kan ter plaatse, telefonisch op het nummer 050341785 of per mail:
info@spinola.be. Afhalen/levering aan huis op afspraak.
Meer info

Tussen € 30 en € 60
@Cookie's tapasbar
De Garre 2
Belgische, Franse, mediterraanse, Spaanse, Indiase keuken
Cookie’s tapasbox aan € 30 per persoon
+ € 5 voor een cocktail / mocktail
+ € 10 voor een kaasplankje (i.s.m. de Kaasconnaisseur)
—> Elke week een andere box!
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 17 en 19 uur
Bestellen kan op 050 61 35 88, via e-mail (info@cookiestapasbar.be) of via
Facebook @cookiestapasbar / Instagram @cookies_tapasbar
Levering aan huis is mogelijk regio Groot-Brugge
Meer info
@Patrick Devos
Zilverstraat 41
Belgische keuken
Gastronomische 3-gangen of 4-gangen afhaalmenu's
Afhalen kan op vrijdag tussen 17 en 18.30 uur en op zaterdag tussen 10 en 13
uur
Bestellen kan via info@patrickdevos.be
Levering aan huis is mogelijk binnen een straal van 20 kilometer (+ € 5) op
zaterdag tussen 14 en 17 uur
Meer info
@De Mangerie
Oude Burg 20
Frans, mediterraanse, Spaanse, Aziatische, Indonesische, Arabische en Indiase
keuken
Feestelijk menu of sharing food. Stel zelf je menu samen met de à la carte
gerechtjes. Eenvoudig op te warmen en met handleiding
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag van 16 tot 18 uur, soms op zondag
Je kan bestellen op 050 33 93 36 of via e-mail (info@mangerie.com)

www.mangerie.com
@Assiette Blanche
Phillipstockstraat 23/25
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Wekelijks afwisselend 3-gangen menu met amuse vooraf aan 35 euro
Afhalen kan op zaterdag- en zondagmiddag van 11.30 tot 14 uur
Bestellen kan telefonisch tot 24 uur op voorhand op 0475 693 079
Leveringen mogelijk na overleg
www.assietteblanche.be
@Lobster Pot
Sint-Salvatorskerkhof 14
Kreeftenbereidingen en zeevruchtenschotels
Afhalen kan elke dag op afspraak
Bestellen kan op 050 66 03 59 of op hun website
Meer info
@Tanuki
Oude Gentweg 1-3
Aziatische keuken
Japanse gerechten zoals sushi, sashimi, sukiyaki en yosenabe
Afhalen kan op vrijdag en zaterdag
Bestellen kan via e-mail (info@tanuki.be)
Meer info
@Laissez-Faire
Scheepsdalelaan 12 (Christus-Koning)
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
Menu formule
Hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert aan € 45 p.p.
Hapjes, 2 voorgerechten, hoofdgerecht en dessert aan € 55 p.p.
(Voorgerecht en dessert volledig gedresseerd op bord)
Afhalen kan op zaterdag tussen 17 en 18.30 uur en op zondag tussen 11 en
14.30 uur
Bestellen kan telefonisch op 0479 89 19 24 of via e-mail (info@laissezfaire.be)
Meer info

@Alain Meessen
Bruggestraat 259 (8730 Oedelem)
Belgische, Franse en mediterraanse keuken
4-gangenmenu vanaf € 50 met uitbreiding van aperitiefhapjes
Afhalen kan op zaterdagavond en zondagmiddag
Bestellen kan via hun website
Meer info
@Restaurant Spinola

Spinolarei 1
Belgische, Franse, mediterraanse keuken
Takeaway voor de feestdagen en rond de feestdagen staat op hun website.
Liefst bestellen vóór 20 december 2020
Bestellen kan ter plaatse, telefonisch op 050 34 17 85 of per e-mail
(info@spinola.be). Afhalen / leveren aan huis: op afspraak
Meer info
@Plat Partout: Pas Partout samen met De Jonkman
SOBO - Pathoekeweg 9 A7 en Pas Partout - Kruitenbergstraat 11
Belgische, mediterraanse keuken
Sociaal restaurant Pas Partout bereidt een feestelijk afhaalmenu in samenwerking
met sterrenchef Filip Claeys van restaurant De Jonkman
Menu: Noordzeevissalade met aardappel en augurk of cannelloni van gedroogde
ham met roquette sla, pesto en parmesan * Noordzeevissoep
* pladijsfilet met prei, bouillonaardappel en beurre noisette of stoofpot van
everzwijn met veenbessen en knolselderpuree * chocolade brownie
Degusteer ook hun artisanale winterwijn (glühwein), in eigen huis gemaakt met
natuurlijke ingrediënten. Deze is beschikbaar aan € 9,90 voor een fles van 1 liter,
zo lang de voorraad strekt
Dit afhaalmenu is verkrijgbaar op 24 december en op 31 december
aan € 45 per persoon
Afhaallocaties:
SOBO, Pathoekeweg 9 A7, Sint-Pieters
Restaurant Pas Partout, Kruitenbergstraat 11 (vlakbij het Astridpark)
Bestellen kan via www.sobo.be/pas-partout
Meer info op 050 67 37 99

Meer dan € 60
@Bar Bulot
Belgische en wereldkeuken
Gastronomische foodbox. Elke week stelt Gert met zijn chefs een nieuwe
foodbox samen. De ene week proef je de klassiekers van Bar Bulot en de andere
week de wereldse smaken van L.E.S.S. Eatery.
De box is voor 1 persoon en bevat hapjes, voor-, hoofd- en nagerecht. Bij elk
gerecht komt een handige stap-voor-stap instructiefiche
Afhalen kan op zaterdag tussen 10 en 12 uur op één van de afhaalpunten, onder
meer in Zedelgem
Bestellen kan tot donderdag 12 uur via deze weblink
Meer info

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be

Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

