
Vouw me in twee en 
neem me mee op pad

MECHELEN
BELEEF

Zin in meer? 
Ontdek al onze 

shopping routes digitaal via 
visitmechelen.be/shoppen

Deel 
jouw avonturen
met de hastags 

Guld
en

str
aa

t

Hanswijkstraat

Bruul

Bruul
G

.  Van Egm
ontstraat

Onze-Lieve-Vrouwestraat

Ko
re

nm
ar

kt

IJz
er

en
le

en

Sint-Katelijnestraat

GroteMarkt

Vismarkt

Haverwerf

V. Beethovenstr.

NOG MEER  
MECHELEN 
BELEVEN?
Ontdek al onze 
shoppingroutes digitaal via 
visitmechelen.be/shoppen



  Atelier Olala
Spring binnen bij Atelier Olala 
als je fan bent van deco, 
bloemen en accessoires. 
Het is een creatieve plek waar 
liefde voor interieur en lifestyle 
samenkomen. Laat er een mooi 
boeket samenstellen of snuister 
tussen de stationary, feest-
artikelen, interieurspulletjes en 
gadgets voor groot en klein.

Hanswijkstraat 2 

  Z'IS
Service en stijladvies staan 
centraal bij Z'is, de concept-
store van Bregje die steeds dat 
tikkeltje extra wil geven aan jouw 
nieuwe outfit. Je vindt er een mix 
aan persoonlijke favorieten 
van de zaakvoerster, alsook 
klassiekers en nieuwe merken. 

Graaf van Egmontstraat 7

  LILY
Het is alsof je door Pinterest 
wandelt wanneer je LILY 
binnenstapt.
Iedere fashionista en interieur-
lover kan z'n hartje ophalen in 
deze hippe boetiek met een 
Scandinavische touch. Bij Lily 
vind je een verscheidenheid 
aan kledingmerken, zowel qua 
stijl als prijsklasse én je kan
er terecht voor leuke 
decoratie en accessoires. 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 120

  Faça Bonito
Nood aan Zuiderse vibes bij je 
thuis?  Faça Bonito brengt al 
het moois van Portugal tot bij 
ons. Van heerlijke wijnen uit 
Noord-Portugal en natuurlijke 
verzorgingsproducten tot feel 
good boeken en de mooiste 
interieurspulletjes. Je vindt er 
ook een ruime keuze aan 
Belgische handgemaakte 
producten, en alles met een 
zomerse touch. Kortom: de zon 
schijnt altijd bij Faça Bonito.

Onze-Lieve-Vrouwestraat 96

  
Sunkissed          Flowers

Rieten bloempotten, 
keramieken vazen, leuke 
wandtapijtjes en natuurlijk heel 
veel verse bloemen. Daarvoor 
kan je terecht bij Sunkissed 
Flowers, de gezellige zaak van 
bloemiste Lise, die kan worden 
getypeerd door haar roman-
tische en lieflijke stijl. Ook een 
aanrader voor boeketjes en 
kransen op maat. 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 72

  Chili Beans
Kan jij niet naar Mexico? 
Haal Mexico dan naar jou met 
Chili Beans. Denk: taco's, 
burrito’s en (veel) tequila. 
Om duimen en vingers bij af te 
likken! En dat allemaal in een 
super gezellig interieur. Vamos!  

Korenmarkt 19

  Studio Me
Studio Me helpt je op weg 
naar een gezonde levensstijl. 
Je kan er terecht voor hoog- 
technologische E-Fittoestellen, 
maar ook voor advies over 
voeding én een uitgebreid 
gamma aan natuurlijke 
verzorgingsproducten voor je 
huid, haar en nagels. Spring 
eens binnen voor een lekkere 
takeawaykoffie, thee of soep 
of een gezellig babbeltje met 
Marieke of haar team.

Guldenstraat 27

 

  Haverwerf
Het historische stadscentrum 
staat vol met prachtige gevels, 
maar de pittoreske huisjes op de 
Haverwerf spannen zeker de kro-
on. Met elk hun unieke stijl, kleur 
en kenmerken is het onmogelijk 
om gewoon langs deze huizen te 
lopen zonder even goed te kijken 
naar deze prachtige bouwwerk-
jes uit de 16e eeuw. 

Haverwerf

  Vismarkt
Even op adem komen tijdens je 
shoppingtripje? Niets leuker dan 
te pauzeren met een glaasje in 
je hand op onze prachtige Vis-
markt. Deze plek vlakbij de Dijle 
is één groot gezellig terras waar 
je tot in de late uurtjes kan ont-
spannen, babbelen en genieten! 
Sfeer en gezelligheid krijg je er 
gratis en voor niets bij!

Vismarkt

  WEAR
In een prachtig pand op de 
IJzerenleen kan je WEAR 
vinden. Een Multibrandstore 
waar je kan rondneuzen in 
een ruim assortiment aan kled-
ingmerken voor zowel vrouwen 
als mannen en een groot aan-
bod aan hippe sneakers, fancy 
zonnebrillen, juwelen en andere 
accessoires. 

IJzerenleen 14

  Moochie
Voor een welverdiende pauze 
tussen het shoppen door kan 
je bij Moochie terecht. 
Je kan een volledig eigen 
creatie maken door te kiezen 
uit verschillende smaken frozen 
yoghurt, toppings en sauzen. 
Of zoet echt een zonde is? 
Volgens ons niet.  

IJzerenleen 8

  Foom
De place to be voor ontbijt- en 
lunchlovers is ongetwijfeld 
Foom. De American Pancakes 
zijn de absolute bestseller. Maar 
ook met het vers bereid gebak, 
de luxe chocolademelk of de 
toast met kip ben je helemaal 
opgeladen om aan je 
shoppingtrip te beginnen. 

Sint-Katelijnestraat 2

 
Bar         Makadam

Voor een gezonde lunch en 
een trendy biertje moet je bij 
Bar Makadam op de Grote 
Markt zijn. 
Het is dé bierbar van Mechelen, 
met maar liefst 85 soorten bier 
van veelal Belgische micro-
brouwerijen. Perfect voor 
een korte tussenstop of 
voor een gezellig avondje 
met vriendinnen.

Grote Markt 11

  EDIE
Every Day Is Exceptional en 
de spulletjes en kleding die je 
bij EDIE kan krijgen zijn dat ook: 
stijlvolle en tijdloze stukken, 
leuke reisboeken, grappige 
kaartjes en de mooiste bloemen 
en kaarsen. Alles wat je er kan 
krijgen is overgoten met een 
vleugje 'cool'. 

Bruul 99 

  Butik Moose
Multibrand store Butik Moose 
is er voor liefhebbers van prints 
en kleur. De verschillende 
modieuze maar tijdloze merken 
worden gecombineerd met de 
eigen collectie van de winkel, 
Dear Eva, een duurzame 
modecollectie genoemd naar 
de dochter van Christine, 
bezielster van Butik Moose.

Bruul 124

 
The         Dough Bar

Eet jij liever het deeg dan de koek-
jes zelf? Dan zit je bij The Dough 
Bar aan het juiste adres. Want 
daar kan je terecht voor maar liefst 
zeven verschillende deegsmaken 
en megalekkere toppings. Van 
natural cookie dough tot red 
velvet en van verse aardbeitjes 
tot Smarties. Kijk zeker uit naar de 
limited edition toppings.

Bruul 133
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        House
        Raccoon

Ontdek de hippe design 
bloempotten en andere 
interieur-objecten bij House 
Raccoon. Alles wordt 
handgemaakt in België en per 
verkocht product wordt er een 
boom geplant. Win-win! Ga je 
graag zelf aan de slag? Kies je 
favoriete kleuren en maak je 
eigen Terrazzo producten.

Guldenstraat 21


