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Het gezellige straatbeeld van Gent
Gent is een supergezellige Belgische stad om rond te lopen.
Dankzij de vele bezienswaardigheden is er genoeg te doen en te
ontdekken, maar van al dat wandelen krijg je trek. En waar
moet je dan lunchen en wat zijn de beste restaurants in Gent?
Wij hebben ze voor je uitgeprobeerd en hebben een opsomming

gemaakt van de beste en leukste restaurants in Gent. Al deze
restaurants hebben wij natuurlijk niet in één weekendje Gent
getest. Aangezien we maar 1,5 uur hoeven te rijden, zijn wij
al meerdere keren naar Gent geweest om de beste en leukste
restaurants te selecteren.
Deze restaurant tips lees je terug in ons blog “Onze top 17
leukste restaurants in Gent. Tips voor de beste restaurants”
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Lunchen in Gent
Voor ons bestaat een stedentrip uit het ontdekken van nieuwe
dingen, denk hierbij aan leuke steegjes, mooie gebouwen of
bouwwerken en heerlijk eten. Bij een dagje of weekendje weg
kiezen we veelal voor kleine en lichte maaltijd, denk hierbij
aan een lekker soepje, een simpel broodje of een goedgevulde
maaltijdsalade.
Wij vinden het niet prettig om met een volle buik door een
stad te lopen, zo ook niet voor het lunchen in Gent. Bij de
onderstaande restaurants en broodjeszaken kun je heerlijk
lunchen in Gent.

1. Spring! Food, Coffee & Company
Spring! is een knusse en gezellige lunchroom waar je heerlijk
kan lunchen net buiten het centrum van Gent. Ze hebben een
uitgebreide kaart waar je verschillende broodjes, soepen en
dranken kunt kopen. De gemiddelde prijs voor een maaltijd
licht tussen de €10,- en €15,-

2. Broodjeszaak Martens
Zoals de naam al doet vermoeden is Broodjeszaak Martens een
restaurant in Gent waar je heerlijke broodjes kunt eten. Maar
naast die heerlijke broodjes hebben ze ook diverse soepen en
pasta’s op hun kaart. Uiteraard heb je ook een geruime keuze
uit drankjes. Alle gerechten worden trouwens in eigen huis
bereid. Zelfs de broodjes worden elke dag vers gebakken bij
broodjeszaak Martens. De gerechten op de kaart kosten tussen
de €5,- en de €10,-.

3. Soup’r
Als je van soepen houdt moet je zeker langsgaan bij Soup’r!
Dit leuke restaurant in Gent staat helemaal in het teken van
soep. Het leuke aan Soup’r vinden wij de steeds wisselende
menukaart want deze Als je, net als ons, van soepen houdt moet
je zeker langsgaan bij Soup’r! Dit leuke restaurant in Gent
staat helemaal in het teken van soep. Het leuke aan Soup’r
vinden wij de steeds wisselende menukaart want deze verandert
elke week. Naast de heerlijke soepen kun je hier ook lekker
belegde broodjes en salades in het restaurant eten. Je kunt
daarnaast kiezen voor take away. Je neemt de soep me en kan
bijvoorbeeld in het leuke centrum van Gent het op een bankje
opeten. Toen wij er waren had Janet een lekkere romige
tomatensoep en Chris champignonsoep. De prijzen van de soepen,
net zoals de belegde broodjes, zitten allemaal rond de €5,00 a
€6,00.

4. Kuip van Gent
De Kuip van Gent is één van de restaurants in het hart van het
centrum van Gent. Hij zit schuin tegenover de Hema. Dit is een
goede plek voor om iets te drinken of te lunchen in Gent.
Vanaf ongeveer half 6 kun je hier meestal alleen nog terecht
voor diner. Dat moet toch een goed teken zijn! Ze hebben vanaf
dat tijdstip hun tafels nodig voor alle diner klanten en
hebben veelal geen ruimte meer voor mensen die alleen een
drankje willen doen.
Toen wij bij dit restaurant gingen lunchen in Gent hebben we
gekozen voor de dagsoep. Destijds was dat een, voor ons nog
onbekende, pastinaaksoep. Al hebben we nog geen
vergelijkingsmateriaal wij vonden hem heerlijk. En het
grappige is dat we deze soep nu regelmatig tegenkomen, dus
hopelijk kunnen we ze binnenkort vergelijken.

5. Damass ijssalon
Dit is een vreemd eendje in de rij, want een ijssalon is geen
restaurant om te lunchen. Maar voor de Damas ijssalon in Gent
maken we graag een uitzondering. Ze hebben er een ruime keuze
en uiteindelijk koos Janet voor passievrucht en ging Chris
voor de chocolade/mint smaak. De prijs en de grootte van de
bolletjes zijn beide aan de hogere kant, hierdoor hebben we
allebei 1 smaak gekozen. We betaalden in totaal €6,-, maar ze
waren het ons ook zeker waard. We voegen hem dus graag aan de
lijst met de beste restaurants in Gent toe. Daarnaast is Janet
dol op vers Italiaans schepijs.
Jammer genoeg geeft het zo’n troep in je koffer, anders lag
onze vriezer vol met schepijs na een bezoek aan Italië.

Restaurants voor een diner in
Gent
Naast lekker lunchen in Gent wil je vaak ook dineren tijdens
een weekendje weg. Wij hebben een selectie gemaakt van de
leukste en beste restaurants in Gent, hierbij liggen de
prijzen van de hoofdgerechten tussen de €5,- en €30,-.

6. Balls & Glory
Balls & Glory kun je letterlijk een ballentent noemen, het
concept van dit restaurant is namelijk.. (gehakt)ballen. Ze
werken hier met een afwisselend menu en bij binnenkomst
vertellen ze je de ballen (het menu) van de dag. Janet ging
voor een vegetarische bal gevuld met rijst en tomatensaus,
Chris had een kippenbal gevuld met appelcompote en hutspot met
jus. Uiteraard heb je naar deze stevige maaltijd ook nog de
keuze uit een lekker dessert. De prijzen van Balls & Glory
liggen tussen de €5,00 a €15,00.

Deze Belgische restaurant keten zit niet alleen in Gent, maar
ook in Antwerpen, Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas en Ronse.

7.
Zahra
(Syrisch
restaurant in Gent)

Lybanees

Het sfeervolle Zahra, bloem in het Nederlands, is een
restaurant in Gent waar je terecht kunt voor de Syrische en
Libanese keuken, maar dan met een twist! Wat dacht je
bijvoorbeeld van een Syrische tartaar of typisch Syrische
gerechten met Parmezaanse kaas? Geloof ons, het smaakt naar
meer. Ook heb je de keuze om meerdere kleine gerechten te
bestellen om gezellig met meerdere mensen te eten.

8.
Italia-Grill
restaurant in Gent)

(Italiaans

Als je op zoek bent naar een goed Italiaans restaurant in Gent
moet je zeker eens bij de Italia Grill langsgaan. Hier kun je
namelijk genieten van de authentieke Italiaans keuken.
Denk hierbij aan heerlijke bruchetta, steenovengebakken
pizza’s en smakelijke pasta’s. De prijzen van de gerechten
variëren tussen de €10,00 en €30,00. Gekoelde dranken kosten
€2,50.

Eén van onze Italiaans favorieten, ruchette

9. Firenze (Italiaans restaurant in
Gent)
Firenze is een echt klassiek Italiaans restaurant in het
hartje van Gent. Je hebt er de keuze uit alles wat je van een
Italiaans restaurant mag verwachten. Denk hierbij aan diverse
antipasti’s, pasta’s, pizza’s en nagerechten. Als je
binnenkomt vergeet je even dat je eigenlijk dat je een
restaurant in Gent binnen stapt. Je krijgt echt even het
gevoel dat je een ouderwets restaurant in Italië binnenloopt.
De bediening is zeer attent en neemt de tijd om je uit te
leggen wat er in een gerecht zit als je hier om vraagt.
Normaal gesproken nemen we vaak alleen een boordje vooraf en
een hoofdgerecht, maar de gerechten op deze kaart spraken ons
zo aan dat wij niet konden kiezen. We hebben hierdoor een
voor-, hoofd- en nagerecht op en om eerlijk te zeggen met geen
moment spijt! Als voorgerecht hadden we Burrata, als

hoofdgerecht had Chris gekozen voor een pizza en Janet een
heerlijke pasta. Als nagerecht hebben we samen een tiramisu
genomen.
Deze rekening was hierdoor iets hoger dan je normaal van ons
gewend bent, maar af en toe verwennen we onszelf en besteden
we wat meer. Voor antipasti of een pizza ben je namelijk
tussen de €10,- en €20,- kwijt en voor een groot hoofdgerecht
betaal je €20,- à €30,- bij dit Italiaanse restaurant in Gent.

10. Janine’s (meest
keuken van Gent)

veelzijdige

Bij Janine’s kun je heerlijk terecht als je op zoek bent naar
een diverse kaart met van alles wat. De kaart Varieert van
tapas tot salades tot diverse heerlijke hamburgers. Toen Chris
zag dat er hamburgers Janine’s is een restaurant in Gent met
een veelzijdige kaart. Er staan tapas, salades en diverse
heerlijke hamburgers op. De keuze was bij Chris weer snel
gemaakt, toen hij zag dat er hamburgers op de kaart stonden.
Hij ging voor de Italian burger met onder andere
buffelmozerella, tomatensaus en pittige look. De prijzen voor
de gerechten zitten tussen de €10,00 en €20,00.

11. Ellis Gourmet Burger
Dat wij (vooral Chris) dol zijn op burgers is waarschijnlijk
al bekend, maar wist je dat wij ze ook vaak zelf thuis maken?
Je kan ze snel maken en variëren met kruiden en vullingen,
waardoor je iedere keer wat anders eet. Toen wij langs het
terras van dit restaurant liepen, wisten wij al snel waar wij
die avond gingen eten. Zoals de naam misschien al doet
vermoeden, kun je bij Ellis Gourmet Burger terecht voor super
lekkere hamburgers. Ze hebben een kaart met een ruime keuze
van verschillende burgers. Tevens hebben ze diverse
bijgerechten voor een goede prijs. Denk hierbij aan

bijvoorbeeld frites of een lekkere salade. Chris had de Ellis
Classic Cheese burger op, en hij raadt deze echt aan om ook
eens te proberen.
De bijgerechten kosten rond de €5,- en voor een goede burger
ben je ongeveer € 15,- kwijt.

12.
Greenway
restaurant in Gent)

(vegetarisch

Vooral Chris eet graag een goed stukje vlees, maar kunnen we
net zo goed genieten van een vegetarisch gerecht. Hierdoor
mocht een bezoekje aan Greenway niet missen. Dit is een
volledig vegetarisch restaurant met als missie: “de grootste
vleesliefhebber over te halen met vegetarisch lekkers om zo de
klimaatveranderingen te minderen”. Denk hierbij aan een
lekkere vegetarische hamburger of een frisse salade. Mocht je

een Delhaize supermarkt tegenkomen in Gent, dan kun je hier
eventueel producten van Greenway tegen komen om lekker thuis
op te eten!
Wij hebben de kebabwrap en falafelwrap met seizoensgroenten
op, ieder de helft omdat we ze beide wilden proeven. Deze
wraps zijn heerlijk fris van smaak en raden ze je ook zeker
aan.
Alle gerechten bij Greenway zijn rond de €15,-. Diverse
extra’s zoals groenten of gebakken aardappeltjes kosten
ongeveer €5,-.

13. De Saffraan (Perzische
Afghaanse restaurant in Gent)

&

Bij de Saffraan in Gent kun je terecht voor heerlijk Perzisch
en Afghaans eten voor een goede prijs! Dankzij de sfeer
smaakt het beter. Ook kun je hier eten volgens het tapas
concept, hiermee kun je samen heerlijk de Perzische e
Afghaanse keuken ontdekken. Deze tapas kosten €5,00 per
gerechtje, je hebt ook de keuze uit veel andere gerechten deze
kosten tussen de €10,00 en €20,00.

14. Spaans Huis (Het gezelligste
Spaanse restaurant van Gent)
Bij dit Spaanse restaurant in Gent kun je genieten van de
traditionele Spaanse keuken. Zodra je het gevoel wilt hebben
dat je in Spanje bent, raden wij je aan op zaterdag avond te
gaan. Je kan dan diner met
Spaanse live muziek op de
achtergrond.
De gerechten worden op authentieke wijze
bereid, bijvoorbeeld op een open houtvuur. Mede hierdoor is
het restaurant Spaans huis geen onbekende naam in het centrum
van Gent. Wat ons betreft is reserveren een must.

15. Pantheon (Grieks restaurant in

Gent)
Pantheon is naar onze mening een zeer goed Grieks restaurant
in Gent. Je kunt hier genieten van heerlijke gerechten die je
ook in Griekenland kan verwachten. Zodra je van knoflook houdt
en niet op date bent, moet je hun tzatziki moet je proberen.
Hij is lekker romig van smaak! De prijzen van de gerechten
variëren tussen de €10,- en €45,-.

Verschillende lekkere Griekse mezes

16. Frituur Tartaar
Wie aan Gent, of België in het algemeen denkt, kan natuurlijk
niet zonder de gedachte aan een lekkere frites! Dan ben je bij
Frituur Tartaar aan het juiste adres. Het restaurant bevindt
zich op loopafstand van het Emile Braunplein en de prachtige
Sint-Niklaaskerk. Deze snackbar heeft ook een ruim assortiment

aan heerlijke diverse snacks, sausen en andere lekkernij. De
keuze is reuze wat betreft de die snacks en sausen, dus geheid
wat voor je tussen. De prijzen liggen tussen de €5,- en
€12,50. Zoals de naam misschien al doet vermoeden hebben ze
hier heerlijke tartaarsaus uit eigen keuken, deze moet je echt
eens geproefd hebben.

Een heerlijk Belgisch frietje

17. Ozkonya (Het beste Turkse
specialiteiten restaurant van Gent)
Ozkonya is een Turks restaurant net buiten het centrum.
Wellicht is dit zelfs het beste Turkse pide restaurant van
Gent te noemen. Vergeet dus niet op tijd te reserveren!
Ze staan bekend om hun heerlijke pizza’s en dit is ook het
enige dat ze hier serveren. Deze pizza’s zijn een zeer rijk
belegde Turkse pide, dus verwacht geen bodem of vorm zoals je

bij de Italiaanse of Amerikaanse pizza gewend bent.
pizza’s kosten tussen de €5,- en €12,50.

De

Dit zijn onze top 17 eetgelegenheden of restaurants in Gent.
En we hopen jouw geïnspireerd te hebben om ook eens bij één
van deze restaurants langs te gaan als je Gent bezoekt.

