
check de routebeschijving hier!

koffie  
1. De Overkant
Stationsweg 32
gesloten op dinsdag
De Overkant is een lunch en ontbijt zaak aan het Huygenspark. Zo kun je bij lekker weer genieten op het terras 
dat grenst aan het park. De Overkant is bij uitstek de beste plek om een goede bodem te leggen voordat je de 
wandeling begint. Naast een lekkere hap wordt hier ook goede koffie geserveerd.

2. Boomhuttenclub
Boekhorststraat 47
Bij de boomhuttenclub is iedereen welkom, maar in het bijzonder mensen met kinderen. Je kunt hier 
heerlijk ontbijten, lunchen, een goeie koffie drinken en zelfs terecht voor een borrel. De club zit vol 
met ouders die even, alleen of met vrienden,  de tijd willen nemen om te genieten. Dit alles terwijl 
hun kinderen in prachtige houten boomhutten klauteren. Ook als je geen kinderen hebt is het de 
moeite waard om dit bijzondere concept even te bewonderen. In de Boekhorststraat vind je ook nog 
leuke winkels om te bezoeken zoals twee platenzaken, atelier de Naaierij en vintage boetiek Zusjes.

3. Perron X Coffee
Torenstraat 98
Ondanks dat Perron X Coffee grenst aan een drukke weg kun je hier 
heerlijk in de tuin bijkomen van de stadse drukte. Ze verkopen naast 
de koffie van Lot Sixty One ook speciale drankjes zoals Yukkuri Cold 
Drip Coffee. Bij je koffie kun je hier een lekker taartje of goede tosti 
bestellen. Deze heerlijke koffie zaak heeft ook nog een tweede locatie 
bij centraal station. Naast koffie heeft de torenstraat nog veel andere 
leuke dingen te bieden zoals onder andere de kringloopwinkel 
Schroeder die ook in de shopping wandeling is terug te vinden.

4. Stroom
Hogewal 1
gesloten op maandag en dinsdag
Dit is geen koffie zaakje, maar een hedendaags kunstcentrum. 
Zeker de moeite waard om even rond te neuzen.

5. Lola Bikes & Coffee
Noordeinde 91
gesloten op dinsdag
Verder op het Noordeinde vinden we Lola Bikes & Coffee. Hier kun je van koffie 
genieten in een interieur omringt door prachtige fietsen. Voornamelijk wielren-
fietsen en mountainbikes zijn hier populair. Er heerst dus zowel bij de eigenaren, 
het personeel als de gasten een sportieve sfeer. Ze hebben zelfs hun eigen Lo-
la-fietsgroepen! 

6. The Bookstor Café
Noordeinde 39
Nog een stukje verder op het Noordein-
de, schuin tegenover het Paleis, zit The 
Bookstor. In dit antieke pand zit je in 
een koffiezaak ondergedompeld in 
boeken. Koffie drinken in The Bookstor 
is alsof je  in je boekenkast geklommen 
bent met een kopje zwart goud. Veel 
van de boeken zijn te koop, ze verko-
pen zowel tweedehands boeken als 
nieuwe uitgaves. Wel zijn veel van de 
nieuwe boeken Engelstalig. Maar ook al 
schaf je geen nieuw boek aan of heb je 
al genoeg koffie gedronken, het is het 
zeker waard om hier even een kijkje te 
nemen. 


