
Restaurants, de tips van B&B De Kersentuin  
 
Borgloon  

 De Kapelanij, Padonck 10, Borgloon, 0475-546105. Heel gezellige en hippe coffee- en pastabar in 
ons straatje, met het allermooiste uitzicht (een paar huizen verderop) di|do|vr|za|zo. 

 Barnito, Speelhof 7, Borgloon, 012 21 94 22. Lekkere tapas, flinke porties. Met super terras (50 
meter). Vergeet niet te reserveren als je een plekje wilt! ma/wo/do/vr/za/zo. 

 Welkom India, Tongersesteenweg 32, Borgloon, 012/218692. Heel lekker authentiek Indiaas 
restaurant (300 meter) wo|do|vr|za|zo. 

 Café Coureur, Oorsprongstraat 5, Kerniel, 012-492323. Superleuk wielercafé en restaurant. 
Prachtig zicht op de heuvels rond Kerniel en lekker eten (3 km). di/wo/do/vr/za/zo 

 D’Entrecote, Graethempoort 33, Borgloon, 012-210690. Uitstekend vleesrestaurant, wel 
megaporties (1 km). di/wo|do|vr|za 

 Nyde, Tongersesteenweg 30, Borgloon, 012/393237. Geweldig super de luxe restaurant (400 
meter). wo/do/vr/za/zo.  

 Grevenhuis, Markt 5, Borgloon, 012-213240. Mooi restaurant met veel streekproducten (200 
meter) di/wo|do|vr|za|zo. 

 De nieuwe Graef, Speelhof 2, Borgloon, 012-241488. Brasserie met terras (50 meter) 
di/wo/do/vr/za/zo 

 De Smaakfabriek, Stationsstraat 54, Borgloon. Bistro van Giovanni Oosters in de gerestaureerde 
Stroopfabriek (500 meter). Voorlopig alleen overdag geopend ma|di/wo|do|vr|za|zo  

 La Storia, Tongersesteenweg 330, Borgloon, 012/225522. Authentiek Italiaans restaurant, hier 
kookt een Genkenaar met Calabrese roots de sterretjes van de hemel (3,5 km). do/vr|za|zo  

 

Tongeren  
 Restaurant Le Cinquante Quatre (Le 54), Tongeren, 012/393238. Absolute aanrader, (ruim) van 

tevoren reserveren is aangeraden (10 km). wo|do|vr|za|zo  
 

Wellen  
 Wijncafé Mourvedre, Langstraat 25, Berlingen (Wellen), 0488/335009. Super lekkere wijnen en 

mega lekkere pizza's uit de houtoven (4 km). ma|do|vr|za|zo  
 De Bottelarij, Ulbeekstraat 21 in Ulbeek (Wellen), 012/214284. Slow toerisme, multi-culturele 

keuken met streekproducten, expositieruimte en activiteiten voor kinderen (8 km). do|vr|za|zo  
 

Heers 
 In de Zwaan, Klein Gelmenstraat 1, 3800 Sint-Truiden (Helshoven). Heerlijke vleesgerechten, 

geroosterd op houtvuur. Een aanrader, zeker ook met kinderen (speeltuin!). Reserveren doe je 
beter (ruim) van tevoren: 011/767377 (7 km). wo|do|vr|za|zo  

 De Jorishoeve, Boekhoutstraat 35, 3890 Gingelom, 0488 42 67 65. Erg leuk terras (en bistro) om in 
de zomer heerlijk iets te drinken of te eten. Op perfecte fietsafstand langs een prachtige route. 
Ingrid’s favoriete terras! (14 km). vr/za/zo & feestdagen 
 

Sint-Truiden 
 Thai Corner, Abdijstraat 4/1 25, Sint-Truiden, 0499 22 69 70. Keilekkere thai. Eén van onze 

lievelingetjes (13 km). wo|do|vr|za|zo 
 

Hoeselt 
 Brasserie De Tommen Tommenstraat 17, 3730 Sint-Huibrechts-Hern, 012-458837.  Prachtig 

gelegen, ook voor gewoon een lekker streekbier (10 km). wo|do|vr|za|zo  

https://dekapelanij.be/
https://www.facebook.com/TapasBarnito
http://www.welkomindia.be/
https://www.cafecoureur.cc/wielercaf%C3%A9
https://www.dentrecote-online.be/
https://www.google.be/maps/dir/Graethempoort+33,+3840+Borgloon/@50.8037227,5.3310407,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c11c1f13744247:0xdf935322b0ba64ae!2m2!1d5.3332294!2d50.8037193
https://www.nyde.be/
https://www.facebook.com/GrevenhuisRestaurant
https://www.facebook.com/pages/De-Nieuwe-Graef/1562594100429666
https://smaakfabriek.be/
https://restaurant-lastoria.be/
https://www.le54.be/
https://www.wijncafemourvedre.be/
https://www.debottelarij.be/culinair-aanbod
https://www.indezwaan.com/
https://www.jorishoeve.be/
https://www.wijncafemourvedre.be/
https://www.wijncafemourvedre.be/
https://www.detommen.be/brasserie/

