
Restaurants, de tips van B&B De Kersentuin 
 

Borgloon 

 De Kapelanij, Padonck 10, Borgloon, 012/217996. Heel gezellige en hippe coffee- en pastabar in ons 
straatje, met het allermooiste uitzicht (een paar huizen verderop). di|do|vr|za|zo 

 Pizzeria Pompei, Markt 13, Borgloon, 012-451242. Zalige pizza's! Gezellige zaak waar je ook goed 
met de kindjes terecht kunt (300 meter) ma/di/wo/vr/za/zo 

 De nieuwe Graef, Speelhof 2, Borgloon, 012-241488. Eetcafé met lekkere gerechten, grote keuze en 
goede kwaliteit (100 meter). 

 Herberg de Klappoel, Kortestraat 2, Borgloon 012/210902 (300 meter). Goede brasserie. 
za|wo|do|vr|za|zo 

 Welkom India, Papenstraat 2, Borgloon, 012/218692. Heel lekker authentiek Indiaas restaurant 
(250 meter). di|wo|do|vr|za|zo 

 Nyde, Tongersesteenweg 30, Borgloon, 012/393237. Nieuw restaurant, opvolger van Mondevino 
(400 meter). wo/do/vr/za/zo/ma 

 Grevenhuis, Markt 5, Borgloon, 012-213240. Nieuw restaurant met veel streekproducten. Ziet er 
veelbelovend uit. (200 meter) wo|do|vr|za|zo 

 De Smaakfabriek, Stationsstraat 54, Borgloon.  Bistro van Giovanni Oosters in de gerestaureerde 
Stroopfabriek (400 meter) 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). vr|za|zo(pizza op do) 

 Vallei van Colen, Colenstraat 1, Kerniel, 0489/200908. Gezellig buitenterras met uitzicht over de 
vallei. Heerlijke streekbieren, hartige taart, soepen en zoet gebak (2,5 km). Beperkte openingsuren 
 
 

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 

 Caliu paella u tapas, Piepelpoel 5, 3700 Tongeren, 012/747450. Heel mooie tapas, uitstekende 
kwaliteit (10 km). ma|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 

 Restaurant Zoethout, Vloeiherkstraat 14, 3830 Wellen, 011/216453. Koken uit eigen moestuin. Met 
terras (6 km). wo/do/vr/za/zo 
 

Helshoven 

 In de Zwaan, Klein Gelmenstraat 1, 3800 Sint-Truiden (Helshoven). Heerlijke vleesgerechten, 
geroosterd op houtvuur. Een aanrader, zeker ook met kinderen. Reserveren doe je beter (ruim) van 
tevoren: 011/767377 (7 km). di|wo|do|vr|za|zo 
 

Mechelen-Bovelingen 

 Table’O, klassevol restaurant en brasserie voor als er iets te vieren valt. 011/238981 (12 km). 
wo|do|vr|za|zo 
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