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Trier is een mooie oude stad met veel historische gebouwen.
Deze gaan zelfs terug tot de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er
ook tal aan leuke en lekkere restaurants te vinden. Tijdens
ons bezoek aan Trier hebben wij bij diverse restaurants
gegeten en gedronken, hierdoor geven wij onderstaand onze tips
voor de beste restaurants in Trier.

Inhoudsopgave
1. Discht
2. Bitburger Wirthaus
3. Zuppa
4. Burger House

1. Ditsch
Bij aankomst in Trier hadden we lekkere trek. Je kent het vast

wel; je hebt zin in iets lekkers, maar niet genoeg trek voor
een hele maaltijd. We liepen langs een lokale “take away”
bakker en werden verleid door de heerlijke geuren. Eenmaal
aangekomen hadden we moeite met kiezen, maar uiteindelijk is
het een mini pizza geworden. Alle broodjes hier zijn rond de
€3,-.

2. Bitburger Wirthaus
Bitburger Wirthaus is een gezellig restaurant dat vlakbij de
St .Georgsbrunnen te vinden is. Ze hebben een uitgebreide
kaart, wij hadden hier heerlijke flammkuchen voor de lunch
gegeten. Je kan hier ook nog veel andere gerechten bestellen
zoals; salades, hamburgers, soepen en verschillende dranken
zoals; frisdrank, bier, cocktails en verschillende koude
dranken. De prijs van de gerechte liggen tussen de €10,- en
€15,- en het drinken tussen de €3,- en €15,-.

3. Zuppa
We liepen langs een super gezellige soepbar, genaamd Zuppa. We
hadden direct zin in een lekkere soep. Denk hierbij dan alleen
niet aan een standaard groenten of tomatensoep, maar aan
speciale zelfgemaakte soepen. We hebben gekozen voor de
aardappelsoep met braadworst en sinaasappel-pompoen soep.
Echter aanraders trouwens! Je kan de soep daar opeten of
meenemen. Wij hebben ze meegenomen en op een bankje in de stad
opgegeten.
Tip: Als je zin hebt in een vers Italiaans roomijs moet je
een ijsje gaan eten bij Calchera ijssalon, hier ben je echt
aan het adres voor goed roomijs. Ze hebben een ruime selectie
met superlekkere smaken!

4. Burger House
Dit is echt een top tent voor de burger liefhebbers. Het
restaurant ziet er vanaf buiten uitnodigend uit, maar toen we
het eten zagen waren we direct om.
Er is een grote keuze uit rund, kip en vegetarische
hamburgers. Wij hadden allebei een kipburger gekozen, maar
toch waren ze heel anders. Chris had een Crispy chicken burger
en Janet de Fresh chicken burger. Bij de menu’s zitten
heerlijk gebakken frieten en meerdere sauzen. Tevens kan je
ook een goed gevulde salades en diverse gekoelde dranken
bestellen. De hamburgers menu’s kosten allemaal rond de €15,en een frisdrank kost €2,40.

Hopelijk hebben we jou een beetje lekker gemaakt met wat er
allemaal te eten is in Trier! Heb jij zelf nog eettips? Laat
het ons weten in de commentsectie.

