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Wie tuk is op smaken uit het verre Oosten beleeft hier een
culinaire reis met een erg fijne after taste. Japanese
gerechten: verse vis, nieuwe delicatessen, puristische sake en
een fijne wiskey-selectie.
contact
openingsuren
t. 011 24 35 06
Zuivelmarkt 21
3500 Hasselt
Stuur een bericht naar Oishii
www.oishiihasselt.be
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In deze trendy nieuwe zaak in Hasselt is het alle
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Onlangs bekroond met een Michelinster, dit op-entop Hasseltse restaurant, waar u aanschui...
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De tien (dieci) in de naam van deze familiezaak
staat voor de kwaliteit van de verrukkelij...
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David Mayer Naman

Strakke conceptstore voor de cosmopolitan man die
op zoek is naar een total look, van kled...
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