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FAIR EN VEGGIE

Voorwoord
Mechelen is een voortrekker op het vlak van Fair Trade.
We zijn ondertussen een 'vijf sterren Fair Trade Stad',
kopen eerlijke werkkledij voor ons personeel en
organiseerden al twee keer M-Fair Eerlijk gekleed, onze
beurs voor eerlijke en duurzame kledij. Ook de Mechelaars
zelf staan steeds meer open voor fairtradeproducten.
De geglobaliseerde wereld en de opkomst van de
e-commerce bieden kansen om makkelijker zélf duurzame
en eerlijke keuzes te maken. Dit doen we zelf als stad,
maar dit doen ook steeds meer Mechelaars, Mechelse
bedrijven, winkels en horeca. Als stad proberen we dit met
tal van initiatieven en activiteiten te stimuleren.
Met deze gids kan je zelf het uitgebreide eerlijke en
vegetarische aanbod in onze stad ontdekken. Een
vegetarische keuze is immers een keuze voor minder
energie- en waterverbruik. Ook het kopen van lokale
producten is cruciaal om de ecologische voetafdruk terug
te dringen.
Of het nu gaat over boodschappen doen, het kopen van
nieuwe kleren of uit gaan eten: kiezen voor fair en veggie
is overal in de stad mogelijk. Met deze keuze kan je zelf
mee bouwen aan een duurzame wereld waar iedereen
een eerlijke prijs krijgt voor zijn product of arbeid.
We wensen jou alvast een (h)eerlijke maaltijd toe.
Smakelijk!
Bart Somers 		
Burgemeester 		
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Wat is
Fair Trade?
Meer dan een miljard mensen in de wereld lijden honger.
Driekwart van hen zijn boeren en landarbeiders in LatijnsAmerika, Afrika en Azië. Het uitgangspunt van eerlijke handel is
duidelijk: ‘handel, geen liefdadigheid’. Fair Trade draagt bij aan
een duurzame ontwikkeling voor de kleinschalige producent in
het Zuiden. Fair trade is in de eerste plaats een strategie van
armoedebestrijding. De economische pijler met minimumprijzen
garandeert economisch-financiële stabiliteit voor de boeren
in het Zuiden. Dankzij Fair Trade verbeteren ze niet alleen het
welzijn in gezinsverband, maar beheren ze ook hun boerderijen
op duurzame wijze. Op die manier nemen ze hun eigen
toekomst zelf in handen. De boerenorganisaties en de arbeiders
op gecertificeerde plantages kunnen daardoor ook hun stem
laten horen en een zekere macht uitoefenen om voorstellen te
doen en beslissingen te nemen.
Fair Trade omvat een kostendekkende minimumprijs voor
de producent, een fairtradepremie voor de organisatie,
voorfinanciering van de oogst en contracten op lange termijn.
Fair Trade heeft ook aandacht voor de sociale
ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en
gedwongen arbeid, het recht om zich
als arbeiders te organiseren, geen
discriminatie en het volle respect voor
de normen van de Internationale
Arbeidsorganisatie. Tenslotte zijn
fairtradeproducten ecologisch
verantwoord ontwikkeld: verbod
op ggo’s en een honderdtal
pesticiden, energiebesparende
productiemethodes, respect
voor natuurlijke bronnen en
de biodiversiteit en maximale
ondersteuning voor biolandbouw.
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Hoe herken je een
Fairtradeproduct?
Bij jouw dagelijkse aankopen heb je de keuze uit
honderden fairtradeproducten: tientallen soorten koffie,
wijn of chocolade, maar ook fruit, thee, vruchtensap, suiker,
koekjes, roomijs, honing, siroop, kleding, bloemen en
verzorgingsproducten. Bijna honderd merken zorgen voor
uitstekende kwaliteit. En je vindt ze overal: in de supermarkt,
in gespecialiseerde winkels, in de wereldwinkel, op school, in
je vereniging, op je werkplek, op café en restaurant.
Labels zijn onafhankelijke keurmerken. Wanneer je één van
deze labels op de verpakking ziet, ben je als consument
zeker dat deze producten gecontroleerd zijn van bij de
producent in het Zuiden tot het winkelrek in het Noorden. De
drie belangrijkste labels op de Belgische markt zijn: Fair for
life, Ecocert en Fairtrade Belgium.

Er zijn ook eerlijke producten van verschillende fairtrademerken beschikbaar in België, bijvoorbeeld Oxfam fairtrade,
Ethiquable, Maya Fair Trade, Fairglobe… Sommige producten
van een fairtrademerk dragen ook een fairtradelabel, maar
niet allemaal.
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Mechelen
FairTradeGemeente
Mechelen is al sinds 2007
FairTradeGemeente. Wat wil dat
zeggen? Eind 2004 lanceerden
Fairtrade Belgium, OxfamWereldwinkels en Vredeseilanden
de campagne FairTradeGemeente. Gemeenten moeten aan heel
wat voorwaarden voldoen voor ze deze titel krijgen. Intussen telt
Vlaanderen 186 FairTradegemeenten en heeft
de campagne een nieuwe uitdaging gelanceerd:
gemeenten kunnen vijf extra sterren verdienen voor hun
engagement op vlak van Fair Trade. De gemeenten moeten
op zoek gaan naar fairtrade-ambassadeurs, zoveel mogelijk
burgers omdopen tot fairtradefans, via verschillende media
de fairtradefans in beeld brengen, een fairtradestraat kiezen
en vanuit het bestuur eerlijke handel continu ondersteunen.
Mechelen behaalde als eerste centrumstad alle sterren door
een Fairtrade winkelstraat, de actie #2800Fair, het organiseren
van M-Fair Eerlijk gekleed en het benoemen van enthousiaste
Fairtrade ambassadeurs en nog veel meer… Maar daar houdt het
niet op! Fairtrade Mechelen blijft zich inzetten om van Mechelen
de eerlijkste stad van Vlaanderen te maken! Wil je meedoen,
geef dan een seintje via mondiaal.beleid@mechelen.be en
bouw mee aan een duurzame wereld.
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EVA vzw
Deze gids kwam tot stand met de medewerking van EVA
Mechelen. EVA betekent Ethisch Vegetarisch Alternatief.
EVA is een organisatie die op een positieve en verleidelijke
manier het grote publiek, de horeca en voedingsindustrie,
dokters en diëtisten, officiële instellingen en de overheid
informeert en sensibiliseert rond alles wat met vegetarische
voeding te maken heeft.
EVA helpt mensen op een gezonde en lekkere manier minder
of geen vlees te eten. EVA informeert, verspreidt recepten en
organiseert smakelijke activiteiten zoals
workshops en kooklessen. Dankzij EVA
is donderdag voortaan veggiedag: EVA
spoort de Vlaming aan om minstens één
keer in de week geen vlees of vis te eten.
Meer info, tips en heerlijke recepten vind
je op www.evavzw.be.
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Doe je
mee met
donderdag
veggiedag?
JE VERWENT JE SMAAKPAPILLEN
Nieuwe ingrediënten, recepten, restaurants en kookboeken
ontdekken. Een wereld van smaak gaat voor je open!
JE ZORGT VOOR JE LIJF EN JE LIJN
Veel vitaminen en mineralen, minder schadelijke dierlijke
vetten en cholesterol. Minder kans op hart- en vaatziekten,
suikerziekte en overgewicht. Een beetje minder vlees: een
uitstekende zet voor je gezondheid.
JE REDT DE PLANEET
Meer vegetarisch betekent minder boskap voor graasland
en veevoeder en minder broeikasgassen. Veeteelt is
verantwoordelijk voor een vijfde van de broeikasuitstoot!
JE HELPT ANDERE MENSEN
Voor één kilogram rundvlees is zeven à tien kilogram graan
en 15.000 liter water nodig. Zorg voor meer graan en water
voor mensen door minder dieren te eten.
JE SPAART DIEREN
Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven ruim 1800 dieren:
891 kippen, 42 varkens, 5 runderen, 789 vissen, 7 schapen,
43 kalkoenen en 24 konijnen en ander wild. Eén keer per
week vegetarisch eten, betekent 250 dieren sparen in een
mensenleven.
Ga naar www.donderdagveggiedag.be voor lekkere
recepten, ingrediënten, restaurants en tips!
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Vegetarisch
in Mechelen
Waar eet je vegetarisch in Mechelen? De meeste restaurants
in Mechelen voorzien één of twee vegetarische opties. In dit
veggieplan worden de adressen gegeven van restaurants die
dat tikje extra hun best doen om een uitgebreide vegetarische
keuze te voorzien.
Italiaanse restaurants hebben meestal een uitgebreide
vegetarische keuze. In de meeste kebab/pita zaken kun
je ook falafel (een gerecht bestaande uit gefrituurde
kikkererwtenballetjes) verkrijgen. De meeste supermarkten
hebben een uitgebreid aanbod aan vegetarische
vervangproducten.
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Deze gids
Sinds september 2007 mag de stad Mechelen zich
FairTradeGemeente noemen. Deze titel behaalde het stadsbestuur
niet op haar eentje. Een gemeente krijgt deze titel pas als ook
de inwoners, bedrijven, verenigingen en de lokale middenstand
producten van eerlijke handel kopen, verbruiken, aanbieden en
promoten. Mechelen is fier op deze titel, maar ze houdt ook een
blijvende opdracht in. De stad kiest er voor om zelf producten van
eerlijke handel te schenken op kantoor en bij vergaderingen én om
Fair Trade te promoten bij personeel, bedrijven en de bevolking.
Op die manier is Fair Trade een belangrijke pilaar in ons Mondiaal
Beleid. Het stimuleren van producten uit eerlijke handel zorgt er voor
dat boeren in het Noorden en in het Zuiden een eerlijke prijs krijgen
voor hun werk en is zo een belangrijk wapen in de strijd tegen
armoede. Via Fair Trade investeer je in een duurzame toekomst voor
een betere wereld.
In deze gids zijn ook restaurants opgenomen die vegetarische
gerechten op de kaart hebben staan. Door vegetarisch te eten is er
veel minder landbouwoppervlak nodig om hetzelfde aantal magen
te vullen. Er is dan ook minder aanleiding tot boskap. Bovendien is
veeteelt verantwoordelijk voor een vijfde van de broeikasuitstoot.
Door af en toe vegetarisch te eten kun je de kleine boeren in het
Zuiden steunen. De gevolgen van de klimaatverandering zullen
immers het hardst aankomen bij hen. Zij zijn afhankelijk van hun
natuurlijke omgeving om te overleven. Van het ruim miljard mensen
dat wereldwijd honger lijdt, is een overgrote meerderheid boer of
boerin. En dat terwijl zij het voedsel produceren.
In deze gids staan de Mechelse zaken opgesomd bij de categorieën
Winkels, Cafés/Restaurants, Hotels en Supermarkten. Per adres is
opgegeven of het gaat om een zaak die Fair Trade
of Veggie
verkoopt. Achteraan deze gids kun je alle zaken terugvinden op het
stadsplan van Mechelen.
Onze excuses mocht deze lijst niet volledig zijn. Wil jij ook
opgenomen worden, mail dan naar mondiaal.beleid@mechelen.be.
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Winkels
1

LILY
Fairtrade kledij
Onze-Lieve-Vrouwestraat 120
2800 Mechelen
www.shoplily.be
info@shoplily.be
0484 98 98 53
Open: ma tot vr 10u–12.30u en 13u–18u
en za 10u–18u.

2

HUT
Fairtrade eetgerei
Onze-Lieve-Vrouwestraat 88
2800 Mechelen
www.hutshop.be
info@hutshop.be
0479 77 97 87
Open: ma en di 10u–15.30u,
woe, do en vr 10u–17u en za 10u–18u.

3

BLOSSOMHOUSE
Fairtrade thee
Onze-Lieve-Vrouwestraat 41
2800 Mechelen
www.blossomhouse.be en www.lilatree.net
lilatree@outlook.be
0497 66 22 30
Open: ma tot za 12u–18u, woe 13u-18u,
di en zo gesloten.
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12

4

DE BANIER
Fairtrade kledij
Onze-Lieve-Vrouwestraat 34
2800 Mechelen
www.debanier.be
015 41 02 34
Open: ma tot za 9.30–13u en 13.30–18u.

5

STITCH & CO BVBA
Fairtrade stoffen
Onze-Lieve-Vrouwestraat 5
2800 Mechelen
www.stitchandco.be
els@stichandco.be
015 70 91 40
Open: di tot za 10–18u, ma en zo gesloten.
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GEPRINT.BE
Fairtrade kledij
Onze-Lieve-Vrouwestraat 17
2800 Mechelen
www.geprint.be
stijn@geprint.be
015 20 24 30
Open: di tot vr 11–18u, za 10.30–13.30u,
ma en do op afspraak, zo gesloten.
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DE TOONBANK
De kledij van Art Effect-Prints zijn eigen
ontwerpen op Fairtrade en ecologische
materialen. De handgemaakte zilveren
en gouden juwelen van kornelia zijn
in het atelier ter plaatse ontworpen en
vervaardigd.
Onze-Lieve-Vrouwestraat 49
2800 Mechelen
www.detoonbank.be
info@detoonbank.be
015 64 42 41
Open: za 11–18u en op afspraak.
Check onze website voor aangepaste
openingsuren.
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LA VIE DIVINE
Bij La Vie Divine kan je terecht voor
allerlei vrolijke geschenken, helemaal
voor jou gepersonaliseerd met naam.
Daarnaast vind je er ook een heel
assortiment aan leuke handgemaakte
spullen om in te komen snuisteren.
Borzestraat 20
2800 Mechelen
www.laviedivine.be
info@laviedivine.be
015 65 88 14
Open: di tot vr 12–18.30u en
za 10–18u, ma gesloten.
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9

SIMPLE COMME BONJOUR
Simple comme Bonjour is een
klein ambachtelijk atelier dat
gecertificeerd is door Fairtrade
Belgium. Inneke is een erkend
meester goudsmid.
Frederik de Merodestraat 15
2800 Mechelen
www.simplecommebonjour.net
info@simplecommebonjour.net
Bezoek enkel na afspraak.
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BOEKHANDEL DE ZONDVLOED
Boekhandel met koffie: Fairtrade
koffie, thee en fruitsap.
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70
2800 Mechelen
www.dezondvloed.be
015 64 03 79
Open: ma tot woe 10–18 u, do 10–21u,
vr en za 10–19 u, eerste zo van de
maand 13–18u.

BOEKHANDEL DE ZONDVLOED
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SIMPLE COMME BONJOUR

11

HEMA MECHELEN
Hema maakt steeds vaker levensmiddelen
en maaltijden met natuurlijke geur, kleur- en
smaakstoffen. Gebruikt dikwijls organisch
katoen waarmee het milieu minder belast
wordt en werkt aan eerlijke handelsvoorwaarden, zoals bij hun fairtrade thee of
Rainforest Alliance koffiepads.
Bruul 34-36
2800 Mechelen
www.hema.be
015 45 91 20
Open: ma tot za 9–18u.
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MAES KOFFIE
Maes Koffie is een familiebedrijf en staat
borg voor topkwaliteit door zijn strenge
selectie en toezicht bij de aankoop van
de ruwe koffie, door de ambachtelijke
wijze waarop de koffie nog steeds wordt
gebrand door de eigen meesters in haar
gespecialiseerde koffiebranderij in Hasselt.
Maes koffie is trots op haar dessertkoffie
met Fairtrade Belgium label.
IJzerenleen 5
2800 Mechelen		
www.maeskoffie.be
maeskoffienv@skynet.be
011 22 32 53
Open: di tot za 9.30–12.30u en 13.30–18u.
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13

OXFAM-WERELDWINKEL MECHELEN
Wereldwinkel Mechelen biedt een ruim aanbod van producten
uit eerlijke handel. Daarnaast verspreiden ze informatie, geven
vorming en beschikken ze over educatief materiaal. De werking
steunt uitsluitend op de inzet van vrijwilligers. De winkel werd
in 2011 volledig verbouwd en is een mooi en aangenaam
winkelpand met veel lichtinval.
Hoogstraat 59
2800 Mechelen
www.oww.be/mechelen
mechelen@oww.be
www.facebook.com/wereldwinkelmechelen
015 26 15 08
Open: di tot za 10–17u, vr open tot 18u.

OXFAM-WERELDWINKEL MECHELEN
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SIMON LÉVELT

14

SUPERGOODS
Eco-concept store vol hippe kleren, schoenen, accessoires en
spullen voor je interieur, gemaakt in eerlijke omstandigheden,
met respect voor de arbeiders en voor het milieu.
Onze-Lieve-Vrouwestraat 116		
2800 Mechelen
www.supergoods.be
info@supergoods.be
0486 34 12 55
Open: ma tot za 10–18u.		
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SIMON LÉVELT
Steeds meer consumenten maken een bewuste keuze voor
een eerlijk kopje koffie of thee. Zo geven ze op een bijzondere
manier invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Bij
Simon Lévelt ben je aan het juiste adres. Een groot deel van het
assortiment is niet alleen biologisch, maar ook fairtrade. Zo kan
je rekenen op een dubbele waardering: lekkere koffie en thee
zonder bijsmaak.
Guldenstraat 1
2800 Mechelen
www.simonlevelt.be
mechelen.gs@simonlevelt.be
015 42 43 20
Open: ma tot za 10–18u.			
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Cafés/restaurants
16

VÉ MANGER
Vismarkt 14
2800 Mechelen
www.vemanger.be
info@vemanger.be
015 70 07 02
Open: ma tot do 12–23.30u, vr 12–23u, zo gesloten.
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ROSARIO
Wollemarkt 22
2800 Mechelen
www.rosariomechelen.be
015 33 69 99
Open: ma tot zo 11.30–23u.

18

KAFFEE-INE
Plantaardige melk voor in de koffie beschikbaar.
Onze-Lieve-Vrouwestraat 6
2800 Mechelen
0475 48 58 14
Open: ma tot vr 08.30–17u, za 9.30–16.30u
en zo 11–16.30u.
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BEANS
Plantaardige melk voor in de koffie beschikbaar.
IJzerenleen 37
2800 Mechelen
www.beansbar.be
info@beansbar.be
015 63 91 57
Open: di tot vr 8–17.30u en za 8–18u, zondag gesloten.
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ELLIS GOURMET BURGER
Op de menukaart ook enkele lekkere vegetarische burgers en
bijgerechten.
IJzerenleen 10
2800 Mechelen
www.ellisgourmetburger.be
015 14 01 60
Open: ma tot do 11.30–22u, vr en za 11.30–23u.

21

GREENFIELD II
Chinees restaurant met interessante vegetarische opties.
Nekkerspoelstraat 8
2800 Mechelen
www.facebook.com/pages/Greenfield-2/261264100675624
015 55 73 83
Open: ma, di, vr en do 17–23u, za en zo 12–14u en 17–23u.
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FUNKY JUNGLE
Budgetvriendelijk restaurant/cocktailbar aan de
Sint-Romboutstoren met een volledig plantaardige menukaart.
Onder-den-Toren 7
2800 Mechelen
www.funkyjungle.be
info@funkyjungle.be
015 67 72 99
Open: woe tot zo 12–14u en 18–22u, ma en di gesloten.

ELLIS BURGER

FUNKY JUNGLE
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DE KREWELLIGEN BIDET
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20

DE KREWELLIGEN BIDET
Vegetarische snackbar met veel veganistische opties, waar
biofrietjes worden vergezeld door huisgemaakt lekkers zoals
vöner kebab, bidet burgers, veggie vol-au-vent, goulash, ...
Sint-Katelijnestraat 72
2800 Mechelen
www.facebook.com/krewelligen.bidet
chris.mylleville@skynet.be
0479 58 30 13
Open: woe 18–22u, do tot za 12–14u en 18–22u, zo 18–21u,
ma gesloten.
						
BAR BOTANICA
Bar Botanica is een ontbijt- en lunchzaak in hartje Mechelen,
met een volledig plantaardig aanbod. Achter de toog staan
twee enthousiaste biologen klaar om jou te voorzien van de
lekkerste ontbijt bowls, salades, koffies en nog veel meer.
Frederik de Merodestraat 3 bus 5
2800 Mechelen
www.barbotanica.be
info@barbotanica.be
015 26 17 71
Open: di tot vr 8–18u, za 9–17u, ma gesloten.			
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D’AFSPRAAK
Gezellig eetcafé met eenvoudige gerechten. Bij de pasta’s meer
dan tien verschillende veggie-opties, probeer eens de Spaghetti
Quoronese of de Lasagne met groentjes ‘d’Afspraak’.
Keizerstraat 23
2800 Mechelen
www.dafspraak.be
info@dafspraak.be
015 33 17 34		
Open: wo, do en vr vanaf 12u,
za en zo vanaf 17.30u, ma en di gesloten.
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IL CARDINALE
Burgerbar met een leuk interieur.
Op de menukaart ook enkele
lekkere vegetarische burgers en
Bijgerechten.
Sint-Rombouts Kerkhof 1
2800 Mechelen
www.ilcardinale.be
hallo@ilcardinale.be
0468 21 00 91
Open: ma tot do 12–14u en 17–22u,
vr tot zo 12–22u.
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LA BOYA
Marokkaanse keuken, naast de
vegetarische couscous en tajine ook
heerlijke veggie tapas te verkrijgen.
Gebroeders Verhaeghenstraat 16
2800 Mechelen
www.la-boya.be
015 34 92 08		
Open: alle dagen vanaf 17u,
ma gesloten.

IL CARDINALE
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LA LOGGIA
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28

LA LOGGIA
Italiaanse familiezaak. Gluten- en lactosevrije producten.
Vegetarische kaart.
Korenmarkt 37
2800 Mechelen
www.la-loggia.be
laloggia@telenet.be
015 41 21 01 			
Open: di tot za 12–14u en 18–22u, do en zo 18–22u.
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LAN NA THAI
Thaïs restaurant met meerdere veggie (én veganistische) opties.
Frederik de Merodestraat 59
2800 Mechelen
lannathai@scarlet.be
015 21 18 26							
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L’ARTISTA
		
Authentiek Italiaans restaurant. Dagelijks wordt vers pizza- en
pastadeeg gemaakt.
Begijnenstraat 5
2800 Mechelen
www.lartista.be
015 34 27 14
Open: di tot zo 12–14u en 17.30–22u.
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LE PAIN QUOTIDIEN
Ontbijt, boterhammen, salades,
soep en groentetaarten. Heel veel
biologische producten. Oude kennissen
en onbekenden vind je terug rond de
gemeenschappelijke tafel, om het brood
te breken en wat tijd samen door te
brengen. Fairtrade thee en chocolade.
Ook meerdere veganistische gerechten
die zijn aangeduid op de kaart.
IJzerenleen 35
2800 Mechelen		
www.lepainquotidien.be
015 41 54 24
Open: ma tot za 7–19u, zo 8–17.30u.

32

MAROON
Frans-Belgische brasseriekeuken, met
enkele originele vegetarische gerechten:
quorn met orzo en tomaten, cannelloni
gevuld met kikkererwt, linzen en ricotta.
Koning Albertplein 12A
2800 Mechelen
www.maroon.nu
info@maroon.nu
015 63 44 74		
Open: ma tot za 11–22u, zo gesloten.
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MAROON

NOEN
Noen is een ontbijt- en lunchbar waar je
terecht kan voor zelfgemaakt eerlijk eten
en drinken in een gezellig en een even
zelfgemaakt interieur.
Leermarkt 24
2800 Mechelen
www.denoen.com
Open: di tot vr 9–16u en za 9–18u.
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NOSTRADAM
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34

NOSTRADAM
Bistro keuken. De salades zijn heerlijk vers en gevarieerd en in
elke rubriek van de kaart (pasta, quiche, wok, croque…) is er een
vegetarische variant.
Blauwhondstraat 25
2800 Mechelen
www.nostradam.be
eetcafenostradam@gmail.com
015 21 14 99		
Open: woe tot vr 11–15u en 17–22u, za 10–22u,
zo, ma en di van 17–22u.

35

PURO
Puro eet en drankcultuur: groot restaurant en brasserie in de
oude kantoorgebouwen van de brouwerij Lamot, in hartje van de
stad Mechelen met uitsluitend Fairtrade koffie op de kaart. Ook
enkele vegetarische gerechten op de kaart.
Guldenstraat 20
2800 Mechelen		
www.puro-mechelen.be
info@puro-mechelen.be
015 33 68 22
Open: elke dag 10–23u.						

36

RONDA
Marokkaanse keuken. Heerlijke
veggie couscous of tajine, mooi
aanbod mezze.		
Vismarkt 10
2800 Mechelen		
015 34 88 03		
Open: 12–15u en 17–22u.

37

SAVA
Sava is een aangenaam café op de
Grote Markt. Cava en Tapas zijn
de specialiteiten en ze serveren
Gouden Carolus van ’t vat. Ook
verschillende Fairtradeopties op de
kaart.
Grote Markt 13
2800 Mechelen
www.savamechelen.be
info@savamechelen.be
015 64 70 90
Open: 9u–middernacht (of later)
SAVA
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SISTER BEAN
Gekende koffiebar met eco-sociaal
concept: ‘You Eat, They Eat’ en
boomplant actie. Verschillende
vegetarische opties op de kaart
alsook Fairtrade thee van Simon
Lévelt.
Vismarkt 26
2800 Mechelen
www.sisterbean.be
info@sisterbean.be
015 65 86 65
Open: ma tot vr 8–17u en
za tot zo 9–17u.

SISTER BEAN
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VIA VIA REISCAFÉ

26

39

SPICE OF INDIA
In dit pand waar vroeger een slagerij huisde, heeft de koeltoog
plaatsgemaakt voor sfeervolle tafeltjes, theelichtjes en kleurrijke
gordijnen. Op de kaart staan de klassiekers uit de Indische keuken,
met uiteraard ook een aantal vegetarische gerechten.
Steenweg op blaasveld 56
2800 Mechelen
www.spiceofindia.eu
Info@spiceandtaste.be
015 20 95 79
Open: 17u–23u, di gesloten.		
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VIA VIA REISCAFÉ
Het Via Via Joker reiscafé is gevestigd in één van de knapste
historische gebouwen van Mechelen: het 15de eeuwse Molenhuis.
Specialiteit wereldkeuken: verschillende fairtradeproducten zoals
koffie, thee en fruitsap.
Zandpoortvest 50
2800 Mechelen		
www.viaviacafe.com/nl/mechelen
belgium@viaviacafe.com
015 21 60 56
Open: ma tot do 11.30–23u, vrij tot za 11.30–24u, zo gesloten.
Keuken: ma tot do 12–14u en 17.30–21u, vr tot za 12–14u en 17.30–22u.

Hotels
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HOTEL VÉ
Dit designhotel ligt in Mechelen en is gevestigd in een
voormalige visfabriek uit 1923. Het hotel biedt elegante
kamers en een bar met uitzicht op rivier de Dijle. Fairtrade
koffie bij het ontbijt.
Vismarkt 14		
2800 Mechelen		
www.hotelve.com
info@hotelve.com
015 20 07 55			
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JEUGDHERBERG DE ZANDPOORT
Jeugdherberg met Fairtrade koffie, chocomelk en fruitsap bij
het ontbijt.
Zandpoortvest 70
2800 Mechelen		
www.jeugdherbergen.be
mechelen@vjh.be
015 27 85 39						
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NOVOTEL MECHELEN CENTRUM
In de minibars van Novotel vind je al jarenlang onder meer
Fairtradewijn, thee en -snoeprepen.
Van Beethovenstraat 1
2800 Mechelen
www.novotel.com
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Supermarkten
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BIO-PLANET MECHELEN
Bij Bio-Planet vind je een compleet supermarktaanbod met zo’n 7.000
biologische en ecologische producten: van dagverse groenten en fruit,
brood en vlees over pasta’s en dranken, tot schoonmaakproducten,
boeken en make-up. Bioplanet heeft ook een groot aanbod
fairtradeproducten.		
Battelsesteenweg 68
2800 Mechelen
015 26 25 93
www.bioplanet.be/bio/nl/fair_trade
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DE KABAS
Kabas staat voor verpakkingsvrij, lokaal,
biologisch en kwaliteit. Kabas biedt
voeding, onderhouds-producten en
gebruiksgoederen aan die jou helpen
om verpakkingsvrij(er) te leven! Neem
je bokalen, zakken, doosjes… mee en
kom een kijkje nemen naar het aanbod
in onze winkel.
Keizerstraat 17
2800 Mechelen
www.dekabas.be
hallo@dekabas.be
015 68 18 08
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ALDI
ALDI verkoopt onder andere koffie, chocolade, wijn en rijst met Fairtrade label
en zet de laatste jaren meer en meer in op een duurzaam aankoopbeleid. Ook
het productaanbod voor vegetarische klanten wordt steeds uitgebreider.
Hombeeksesteenweg 146-148 • Leuvensesteenweg 100 •
Elektriciteitsstraat 37 • Nekkerspoel 441
2800 Mechelen
www.aldi.be
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54
CARREFOUR EXPRESS
Bruul 95
2800 Mechelen
015 71 49 89
www.express.carrefour.eu
				
55
CARREFOUR MARKET
Eikestraat 80
2800 Mechelen
015 20 40 17
www.carrefour.eu
			
CARREFOUR MARKET
Battelsesteenweg 298
2800 Mechelen
015 27 81 19
www.carrefour.eu

HYPERMARKET CARREFOUR
Zemstbaan 208
2800 Mechelen
015 45 16 11
www.carrefour.eu
COLRUYT
Liersesteenweg 351
2800 Mechelen
015 21 97 96
www.colruyt.be
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DELHAIZE MECHELEN
Oscar Van Kesbeeckstraat 21
2800 Mechelen
015 27 57 87
www.delhaize.be
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DELHAIZE PROXY LEEST
Dorpstraat 14
2811 Mechelen/Leest
015 27 75 41
www.delhaize.be
Ook open op zondag.

56

57

SPAR MECHELEN
Brusselsesteenweg 126
Mechelen
015 45 91 40
www.mijnspar.be				
			
LIDL
Lidl ondersteunt Fairtrade en biedt
al meer dan tien jaar een eigen
range met Fairtrade producten
onder de merknaam Fairglobe. Tot
het Fairglobe assortiment behoren
chocolade- en koffieproducten
alsook bananen, thee, katoenen
draagtassen, rijst, koekjes…
Nekkerspoelstraat 297
2800 Mechelen
www.lidl.be
			
MATCH MECHELEN LAMOT
Haverwerf 1
2800 Mechelen
015 29 36 00
www.smatch.be
Open: van ma tot za 8.30u–20u. 		
		
SMATCH
Borzestraat 3
2800 Mechelen
015 27 03 48
www.smatch.be
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Winkels

Cafés/restaurants

1

Lily

16

Vé Manger

2

HUT

17

Rosario

3

Blossomhouse

18

Kaffee-Ine

4

De Banier

19

Beans

5

Stitch & Co bvba

20

Ellis Gourmet Burger

6

Geprint.be

21

Greenfield II

7

De toonbank

22

Funky Jungle

8

La Vie Divine

23

De Krewelligen Bidet

9

Simple comme Bonjour

24

Bar Botanica

10

Boekhandel De Zondvloed

25

D’Afspraak

		

11

HEMA Mechelen

26

Il Cardinale

12

Maes Koffie

27

La Boya

13

Oxfam-Wereldwinkel Mechelen

28

La Loggia

14

Supergoods

29

Lan Na Thai

15

Simon Lévelt

30

L’ Artista

31

Le Pain Quotidien

32

Maroon

33

Noen

34

Nostradam

35

Puro

36

Ronda

37

SAVA

38

Sister Bean

39

Spice and taste
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53

Delhaize Proxy Leest

42

Jeugdherberg De Zandpoort

54

Spar Mechelen

43

Novotel Mechelen Centrum
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56
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Fairtrade winkelstraat
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Colofon
STAD MECHELEN
Dienst Mondiaal beleid
Grote Markt 21
2800 Mechelen
015 29 75 45
mondiaal.beleid@mechelen.be
www.mechelen.be/mondiaal
Met de steun van de Vlaamse Overheid

Wettelijk depot: D/2017/0797/022
V.U.: Myriam Colle, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen

