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1 CAFÉ ZONDAG Overdag lekkere broodjes, ’s avonds

6 KIKI NIESTEN Kiki Niesten is wereldberoemd in Maas-

goddelijke tapas. De cappuccino is zeker niet verkeerd en

tricht en behoort tot de topwinkels van Nederland. Is

mocht je nog niet ontbeten hebben, ga dan vooral voor de

het iets boven je budget? Duik dan de outlet in aan

scones. Ook lekker bij thee, trouwens.

de overkant.

cafezondag.nl Wycker Brugstraat 42

kikiniesten.nl Stokstraat 28-32

2 STIJL WYCK Dol op Scandinavische merken? Dan

7 MARRES In dit Huis voor Hedendaagse Cultuur is altijd

moet je zeker even kijken bij Stijl Wyck. Ze hebben

wel een mooie expositie te zien. Op deze fijne plek kun je

altijd wel wat nieuws hangen en de winkel is heerlijk

ook nog eens heerlijk eten.

overzichtelijk én stijlvol.

marres.org Capucijnenstraat 98

stijl.fashion Wycker Brugstraat 48
8 BOEKHANDEL DOMINICANEN Ook als je niet van
3 RECHTSTRAAT IN WYCK In deze straat vestigen zich

boeken houdt, moet je hiernaartoe. Deze boekhandel zit

steeds meer leuke boetiekjes en fijne eettentjes. Het

namelijk in de 700 jaar oude dominicaner kerk. Bijzonder:

pittoreske straatje is gezellig om doorheen te struinen en

The Guardian noemde ’t The fairest bookshop of the world,

er zit een heerlijke Italiaan: Semplice e Buono.

a bookshop made in heaven.

sempliceebuono.nl Rechtstraat 82

libris.nl/dominicanen Dominicanerkerkstraat 1

4 STADSPARK Het stadspark van Maastricht is een

9 DE COMEDIE Door de relaxte sfeer is dit de ideale

van de drie oudste parken van Nederland. In de zomer

kroeg om te borrelen. In de zomer kun je neerstrijken op

heerlijk voor een picknick, in de winter fijn voor een

het gigantische terras en in de winter doe je binnen

lekkere wandeling.

een speciaalbiertje.

groen-maastricht.com/plannen/stadspark.html Stadspark

decomedie.nl Onze Lieve Vrouweplein 30

5 BASILIEK ONZE LIEVE VROUW STERRE DER ZEE

10 CAFE SJIEK Je kunt hier niet reserveren en het zit er

Breng even een bezoekje aan de OLV-basiliek en brand een

altijd ramvol. Da’s niet voor niks: het eten is waanzinnig.

kaarsje voor degenen die het nodig hebben.

Ga dus zeker even kijken en wacht desnoods aan de bar

sterre-der-zee.nl Onze Lieve Vrouweplein 7

met een wijntje.
cafesjiek.nl Sint Pieterstraat 13

