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TR3S
Bij Tr3s word je ontvangen in een unieke omgeving met 
een gezellige en ontspannen sfeer waar je volop van 
je smaakervaring kan genieten. Belgische klassiekers 
worden hier omgetoverd tot eigentijdse en betaalbare 
toppers.

Muntstraat 20
T. 016 / 20 53 35
     

     

SAKURA
Restaurant Sakura serveert verse producten met een 
Oosterse tint. Met een erg uitgebreide kaart – sushi, 
sashimi en andere onweerstaanbare Japanse culinaire 
creaties – wordt je een heerlijke reis aangeboden door 
het land van smaak en versheid!

Muntstraat 21
T. 016 / 22 26 28
     

     

BARCODE
Midden in de gezellige Muntstraat tref je deze trendy 
Loungebar aan. Er is een breed aanbod van cocktails, 
mocktails, bieren en frisdranken. Liefhebbers kunnen 
er genieten van een waterpijp of een goede dosis 
humor tijdens een van de Stand-up comedy shows.

Muntstraat 22
T. 0498 / 34 59 69  
     

     

ESSENCIEL
Restaurant EssenCiel is een gastronomisch restaurant 
met een klassieke keuken dat zijn inspiratie uit de 
nieuwe wereldkeuken haalt. Het is een klein, gezellig 
restaurant met een seizoensgebonden menukaart. 
Fijnproevers die een volledige belevenis verkiezen, 
kunnen zich laten verwennen met een gastronomisch 
menu bestaande uit drie, vier of vijf gangen.

Muntstraat 23
T. 016 / 29 06 00      

     

FRITUUR FONSKE
Sinds jaar en dag bakt Fonske zijn heerlijke frietjes in 
de Muntstraat. Je kan ze meenemen of ter plaatse 
nuttigen. Fonske staat al jarenlang bekend om zijn 
verse, huisbereide frietjes, maar je kan in deze frituur 
ook terecht voor snacks en belegde broodjes. 
Ideaal voor een heerlijke, snelle en goedkope hap!

Muntstraat 25
T. 016 / 20 55 46

TROUBADOUR
Met een prachtig barok interieur en Belgische 
specialiteiten als blikvangers is Troubadour al sinds 
1991 een drukbezette zaak in hartje Leuven. 
‘Verrassend traditioneel’ is het motto van dit klassieke 
restaurant. ‘Vergeten gerechten’ proef je hier nog zoals 
alleen oma ze kon klaarmaken: lekker ouderwets én op 
een royale en heerlijke manier gebracht.

Muntstraat 27-29
T. 016 / 22 50 65    

     

MUNTSTRAATSALONS GEORGES
De salons en zalen van Salons Georges bieden de 
mogelijkheid om de meest uiteenlopende activiteiten 
te organiseren: van vergadering, congres, receptie, 
personeelsfeest, modeshow tot familiefeest. 
De traiteurdienst zorgt er eveneens voor dat je feest 
thuis, in je bedrijf of elders schitterend slaagt!

Hogeschoolplein 15
T. 016 / 23 75 75          

    
     

     

KOKOON
‘Smaak op een bedje van stijl’. Bij restaurant Kokoon 
krijgen traditionele gerechten een nieuw jasje. 
Lekker westers of verfijnd oosters met maandelijks 
een wisselend, exquise menu. Je beleeft hier een 
waar culinair avontuur met een geïnspireerde mix 
van origineel verwerkte traditie en verfijnde wok-
gerechten.

’s Meiersstraat 1 
T. 016 / 23 07 26   
     

     
KAMPUCHEA
Kampuchea biedt je een oosterse fusion keuken; een 
combinatie van Cambodjaanse, Thaïse en Vietnamese 
gerechten. Je vindt hier een exotische keuken waar de 
gerechten à la minute met de meest verse ingrediënten 
worden gemaakt.

’s Meiersstraat 3
T. 016 / 23 11 21     

     

’T ZWART SCHAAP
Gelegen in de pittoreske verbindingsstraat tussen de 
Grote Markt en de Muntstraat, ontdek je de klassieke 
Frans-Belgische keuken in een uniek en authentiek 
kader. Je geniet hier van klassieke culinaire gerechten 
en een hartelijke ontvangst in de schaduw van het 
historische Stadhuis.

Boekhandelstraat 1
T. 016 / 23 24 16 
     

     

REISBUREAU JOKER
Op zoek naar een reisbureau met een zeer uitgebreide 
service? 
Joker is een grensverleggende reisorganisatie met oog 
voor jouw liefde voor avontuur, actieve belevingen, 
ontmoetingen, duurzame reizen en vakanties. 

Boekhandelstraat 3
T. 016 / 22 65 50   
 
     

     

PURE
Klanten doen stralen door een look die het beste in 
hen naar boven brengt, is hier de passie. 
Pure neemt je mee in de wereld van prachtige 
kapsels, make-up, kleur, stijl & imagoanalyses en 
nagelstyling.

Boekhandelstraat 5
T. 016 / 20 05 25     
     

     

LIBERTAD
In dit café passeert al sinds 1981 dagelijks de beste 
all-time Music en de betere StuBru Muziek de revue. 
Elke dinsdagavond is er een muziekquiz, regelmatig 
zijn er (zondagavond)optredens en in mei zijn er de 
legendarische Libertadfeesten. 
Je komt er voor je vrienden voor en achter de toog, 
de perfect getapte Stella, de hoge fun-factor en 
last but not least het ‘dit is mijn living’-gevoel.

Muntstraat 28-30
T. 016 / 23 93 93  

     

NEW MEXICO
Het geel-blauwe interieur van dit gezellige en 
huiselijke Tex-Mex restaurant brengt je onmiddellijk in 
vakantiestemming. Je wordt verrast door een 
origineel palet van kleurige gerechten, dagvers bereid 
in eigen keuken met producten van de beste kwaliteit. 
Saddle up for an exciting Mexican-food trip!

Muntstraat 32-34
T. 016 / 20 74 45      

     

TRENTE
Trente is een stijlvol en eigentijds restaurant met 
een lichte, verfijnde en vernieuwende keuken. Frans-
Belgische gerechten worden steeds bereid met 
de meest verse seizoensgebonden ingrediënten. 
Presentatie en smaakevenwicht maken de kern uit 
van de gastronomische filosofie die dit restaurant 
kenmerkt. 

Muntstraat 36
T. 016 / 20 30 30

KOUTOUBIYA
Koutoubiya is een traditioneel Marokkaans restaurant. 
In een warm interieur met tafels van mozaïek kan je 
hier kennis maken met de à la minute bereide gerech-
ten en unieke suggesties. Wijnliefhebbers hebben hier 
ook de keuze uit verscheidene heerlijke Marokkaanse 
wijnen. 

Muntstraat 38-42
T. 016 / 50 15 70     

    
     

     

MYKENE
Mykene biedt een puur Belgische keuken aan en 
heeft een mooi aanbod van Belgische bieren die ook 
regelmatig terugkeren in de gerechten.
De chef werkt vooral met verse en seizoensgebonden 
ingrediënten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed 
aan vegetarische schotels en bintjesbereidingen. 

Muntstraat 44
T. 016 / 23 75 23

ACADEMY COIFFURE

Academy Coiffure is een kapperszaak waar de kapsters 
een jarenlange ervaring genieten. De liefde voor het 
vak en de know how is duidelijk merkbaar. Voor trendy 
coupes en een uitmuntende service ben je hier aan 
het juiste adres.

Muntstraat 46
T. 016 / 29 53 13
 
     

     



 BURGER FOLIE
Een uniek burgerrestaurant met heerlijke en 
authentieke burgers, gemaakt van kwaliteitsvlees.
Met een ruime keuze aan gourmet burgers van rund- 
of kalfsvlees, kip of vis, een vegetarische burger 
alsook mini burgers voor de kleinsten, 
is er voor ieder wat wils. 
Elke maaltijd wordt steeds vergezeld van een 
heerlijke huisbereide saus en verse frietjes.

Muntstraat 2-4    
T. 016 / 88 66 08      

‘If you can dream it, 
MusiCafé can do it’. 

Deze club, partyzone, 
fuifzaal is the place to be 
voor al uw meetings, top-
events en party’s in stijl. 

Drie verschillende zalen, 
indrukwekkende geluid- en lichtinstallaties, 
een lounge met eigen disco en bar voor intiemere 
feestjes of vip-area...
Belééf MusiCafé, want feesten is en zijn hier de 
specialiteit!

Muntstraat 5
T. 016 / 20 06 41      

Bij You Sushi word je verwend 
door de traditionele maar 
moderne Japans/Aziatische 
keuken gaande van soepen, 
sushi en sashimi tot 
teppanyaki.

 You Sushi tracht zich te 
onderscheiden door zijn klanten te verrassen met 
originele en vakkundig bereide sushi, gemaakt 
van geïmporteerde producten die zorgvuldig zijn 
uitgekozen.

Muntstraat 7
T. 016 / 58 11 58

CASA MIA
Een gezellig Italiaans restaurant waar je gerechten 
met een Mediterraan hart geserveerd krijgt. 
Van pasta, pizza tot steak, vis en nog veel meer. 
Op aanvraag kan je hier speciale menu’s verkrijgen 
voor groepen.

Muntstraat 8
T. 016 / 23 53 96     

SAMOURAI
Een authentiek en traditioneel 
sushi restaurant. 
Alle gerechten worden hier vers 
bereid met ingrediënten van de 
beste kwaliteit. Om het plaatje 
helemaal af te maken kan wie 
wenst kennis maken met show 
cooking. Zo kan je zien hoe je 
gerecht ter plaatse wordt bereid.

 

Muntstraat 9
T. 016 / 22 62 88 
     

      ILIRIA
Al ligt dit Italiaans restaurant wat verborgen in een 
gangpad tussen Casa Mia en Wabi Sabi, het is zeker 
het ontdekken waard. Je wordt er verwend met het 
beste uit de Italiaanse, Mediterrane en Belgische 
keuken. De warme en vriendelijke bediening verzekert 
je van een aangename culinaire ervaring.

Muntstraat 10
T. 016 / 22 51 76      
 
     

     

QUO VADIS
Deze taverne dompelt je 
onder in een maritieme 
sfeer van Italiaanse 
gezelligheid. 
Heerlijke pizza’s, pasta’s, 
tapas, salades en nog 
veel meer worden 
geserveerd in een 

gezellige drukte. Ideaal voor mensen met honger, 
groot of klein.

Muntstraat 11
T. 016 / 29 06 87      

ANTIQUARIAAT VANHOVE
De Muntstraat heeft meer te bieden dan eten en 
drinken alleen. Antiquariaat Vanhove is een 
tweedehands Boekhuis dat zich reeds sinds 1983 
specialiseert in antiquarische en tweedehands 
academische boeken in verschillende talen. 

Muntstraat 16
T. 016 / 23 76 14

De Leuvense Muntstraat dateert van de Middeleeuwen en dankt 
haar naam aan het feit dat in 1306 het Leuvense Muntatelier naar 
daar werd overgebracht. 
In 1605 wordt er het College van Luik opgericht, dat later is 
opgedeeld in de verschillende huizen van nummer 9 tot en met 
nummer 19. 
Wonder boven wonder wordt deze huizenrij redelijk gespaard 
tijdens de wereldoorlogen, terwijl de rest van de Muntstraat quasi 
volledig wordt verwoest.
In 1913 bouwt de Volksbank er een statig gebouw met neo-gotische 
buitengevel en art deco interieur. Dit gebouw op Muntstraat 3 
zal echter pas in 1918 als bank en gildehuis in gebruik worden 
genomen. Meer dan 60 jaar later worden er de Stadsdiensten 
ondergebracht en momenteel is het – samen met het gebouw ‘De 
Vlaamse Leergangen’, links naast nummer 3 – eigendom van Cera, 
die er kantoren, vergaderfaciliteiten en een tentoonstellingsruimte 
plant.
Na de tweede wereldoorlog vestigen zich in deze straat 
verschillende handels- en horecazaken, waaronder ook wel enkele 
‘huizen van plezier’.
Begin jaren ‘80 komen er hoe langer hoe meer restaurants bij en 
wanneer de Muntstraat in 1983 wordt heringericht als verkeersvrije 
straat is de toon helemaal gezet. 
Bij een tweede heraanleg in 2009 wordt er een kunstwerk – dat 
de Muntstraat als culinair centrum markeert – gegraveerd in een 
arduinen steen tussen de straatstenen aan de beide ingangen van 
de straat.

Intussen is de Muntstraat, met zijn  aaneenschakeling van cafés, 
tavernes en vooral restaurants, uitgegroeid tot dé culinaire 
hoofdstraat van Leuven en verre omstreken.
Tijdens de zomermaanden wordt ze dan ook nog eens dé 
terrasstraat waar de zuiderse sfeer heerst en het vakantiegevoel 
nooit ver weg is.

www.muntstraat.be 
www.facebook.com/muntstraatleuven  
    
     

     
WABI SABI SUSHI BAR
Deze zaak is geen alledaagse sushi bar. Het is een 
nieuw restaurantconcept dat smaken uit Zuidoost Azië 
combineert met de fijnste kant van de Japanse cui-
sine. Met een prachtig kader en een eigen authentieke 
filosofie verwent Wabi Sabi je met het beste van de 
Oosterse keuken.

Muntstraat 10
T. 016 / 74 77 54 
     

     

LA CANTINA DEL CORONEL
In La Cantina del Coronel kan je in een ongedwongen 
en charmante zuiderse sfeer genieten van de 
heerlijke Zuid-Amerikaanse specialiteiten. Vlees, vis 
of vegetarisch? Cordero Afrodisiaco, Moqueca de 
Peixe of Plato Vegetariano? Er is voor ieder wat wils.

Muntstraat 12
T. 016 / 29 08 63 

PRONTO
Ben je een pizza-liefhebber? Dan moet je Ristorante 
Pronto zeker bezoeken! Hier heb je de keuze uit 
traditionele gerechten en klassieke pizza’s en kan je je 
fantasie de vrije loop laten bij het samenstellen van je 
eigen pizza. 

Muntstraat 14
T. 016 / 23 64 73

     

     

DE KANSEL
Gezellig en betaalbaar tafelen in een sfeervol 
interieur met neo-gothisch kerkmeubilair en een 
antieke kansel. De uitgebreide menukaart is zeer 
gevarieerd, gaande van typische streekgerechten tot 
klassieke schotels, aangevuld met seizoensgebonden 
suggesties. De keuken is doorlopend open.

Muntstraat 15
T. 016 / 22 09 23    
     

     

ASCOLI
Dit restaurant laat je kennismaken met de traditionele 
en voortreffelijke Italiaanse keuken van ‘La Mama’, 
gecombineerd met enkele Franse accenten. Er is een 
zeer uitgebreide kaart en er wordt gewerkt met verse 
kwaliteitsproducten die variëren naargelang 
het seizoen. 

Muntstraat 17
T. 016 / 23 93 64  
     

ACQUASANTA
Acquasanta serveert gerechten uit de Frans-Italiaanse 
keuken aangevuld met enkele Belgische specialiteiten. 
Een warm onthaal, lekkere keuken en democratische 
prijzen zijn hier de sleutelwoorden.

Muntstraat 18
T. 016 / 89 38 18  
     

PEPENERO
Een nieuwe naam en nieuw interieur maar 
hetzelfde basisconcept: een heerlijke Italiaanse keuken 
in een unieke sfeer. De combinatie van jarenlange 
ervaring, een prachtig kader en een goede prijs-
kwaliteitsverhouding zorgen voor een mooie reis door 
de Italiaanse keuken.

Muntstraat 19
T. 016 / 22 24 25 
     

 RADIOHUIS
Op de hoek van de 
Muntstraat en de 
Boekhandelstraat 
opende in 2012 het 
Radiohuis R.
Hier bevinden 
zich de radio- en 
publieksstudio en 
de redactieruimte 
van Radio 2 Vlaams-

Brabant, die van hieruit haar live uitzendingen 
verzorgt.
In deze prachtig gerestaureerde achterbouw van 
het Leuvense Stadhuis werd in 2014 ook het 
Radiomuseum geopend. Tal van radiotoestellen en 
radiostudioapparatuur vormen samen een prachtige 
verzameling die onder begeleiding kan bezichtigd 
worden. CHOCOLA-TUTI

Chocola-Tuti laat je kennis maken met de wondere 
wereld van chocolade!
Heerlijk en ongedwongen, voor jong en oud: 
workshops, demo’s, tastings, voordrachten, desserts 
maken, chocoladewandelingen in Leuven,… 
Chocola-Tuti bevindt zich op de eerste verdieping 
van restaurant De Kansel, waardoor de geplande 
activiteit gemakkelijk gecombineerd kan worden met 
een ontbijt, lunch, diner of receptie.

Muntstraat 15
T. 0477 / 30 44 38    
     

     

MUSICAFE

YOU SUSHI


