
Waar kan men picknicken?

Hieronder vindt u enkele plaatsen waar u uw eigen lunch kan nuttigen, indien u een consomma-
tie ter plaatse neemt. Het is natuurlijk aangeraden om bij voorbaat te reserveren. 

- De cafetaria van de Koninklijke Bibliotheek
Op 15 minuten afstand van het Belgisch StripCentrum vindt u deze cafetaria waar groepen tot 40 
personen kunnen worden verwelkomd. Voor reservaties, bel: 02/519.57.21

Gezien deze cafetaria zich in de Koninklijke Bibliotheek bevindt, wordt aan scholengroepen 
gevraagd om zich in alle rust aan het onthaal aan te bieden, waar een verantwoordelijke u de 
gereserveerde zitplaatsen zal aanduiden. Het is ook belangrijk om het geplande tijdsschema te 
respecteren, omdat veel scholengroepen die de musea van Brussel bezoeken in dit gebouw de 
lunch nuttigen. 

Keizerlaan 4
1000 Brussel

- La Mort Subite
Een groot en typisch Brussels etablissement, op 5 minuten van het BSC. Voor reservaties, bel: 
02/513.13.18

Warmoesberg 
1000 Brussel

- La Lunette
Grote groepen, tot 70 personen, worden verwelkomd in La Lunette tussen 11u15 en 12u, op 10 
minuten van het BSC. Voor reservaties, bel: 02/218.03.78

Muntplein 3
1000 Brussel

- Toone VII
Dit café en poppentheater ontvangt groepen van maximum 50 personen tussen 12u en 14u. 
Voor reservaties, bel: 02/511.71.37

Korte Beenhouwersstraat 21 - Schuddeveldgang
1000 Brussel

- La Tentation
Op 10 minuten van het BSC vindt u deze zeer grote en mooie zaal. Dit is een ideale plek voor 
grote groepen. Voor reservaties, bel: 02/223.22.75

Lakensestraat 28
1000 Brussel
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- Jacques Brel Jeugdherberg
Eveneens op 10 minuten afstand vindt u deze jeugdherberg. Voor reservaties, bel: 02/218.01.87

Zavelput 28
1000 Brussel

- Sleep Well Jeugdherberg
Deze tweede jeugdherberg bevindt zich op 5 minuten van het BSC. Voor reservaties, bel: 
02/218.50.50

Dambordstraat 23
1000 Brussel

- La Bécasse
In dit café, op 10 minuten afstand, zijn groepen van 70 tot 80 personen welkom. Voor reserva-
ties, bel: 02/511.00.06

Taborastraat 11
1000 Brussel

- Au bon vieux temps
Een café waar kleinere groepen welkom zijn, tot 30 personen, op 10 minuten van het BSC. Voor 
reservaties, bel: 02/217.26.26

Grasmarkt 12
1000 Brussel 

- Le Roy d’Espagne
Op 10 minuten van het Bsc bevindt zich dit bekende Brusselse café. Groepen van maximum 40 
personen zijn hier welkom. Voor reservaties, bel: 02/513.08.07

Grote Markt, 1
1000 Brussel


