
hotspots -

inAmsterdam - 129128 - inAmsterdam - tekst Ingrid Spelt - beeld Peter van Aalst

- hotspots

Plekjes 
waar

 je
lekker
kunt
eten!

hotspots

01 
DE PANNENKOEKENBAKKER
MOOK PANCAKES
Wil je eens anders pannenkoeken 
eten, ga dan naar Mook Pancakes. 
Hier krijg je niet de Oudhollandse 
pannenkoeken met stroop en poe-
dersuiker voorgeschoteld, maar 
hippe varianten als chicken madon-
na of de mancake, een driedubbele 
pannenkoek met bacon en ei. Op de 
achtergrond chille hiphopmuziek. Bij 
Mook kun je ook prima terecht voor 
veganopties. En natuurlijk serveren 
ze voor de liefhebbers nog een zoete 
ouderwetse pannenkoek, maar dan 
met ahornsiroop. Ga wel met een 
lege maag naar Mook Pancakes, 
want ze vullen enorm. En hou reke-
ning met een wachtrij! Mook staat 
hoog op de lijst in Tripadvisor.
www.facebook.com/mookpancakes

02 
DE KLASSIEKER
GEORGE MARINA
Zondé, George 5 in Zandvoort is 
dicht. Liefhebbers niet getreurd, de 
George-family heeft een strandtent 
aan de Amstel geopend. Nog leuker, 
want voor het zonnige strandgevoel 
hoef je de stad niet meer uit. Op de 
nieuwe locatie aan het water ser-
veren ze hun fameuze klassiekers, 
tongstrelende seafood en een fijne 
wijn. George Marina kun je ook be-
reiken met je bootje, hoe leuk is dat! 
Tip: wel even reserveren.
www.cafegeorge.nl/george-marina
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03
DE WERELDVERBETERAAR
CIRCL
Op de Zuidas komt de wereld van 
kunst, cultuur, eten en drinken 
samen in Circl. ABN AMRO had 
een droom: een duurzaam gebouw 
creëren waar niets verspild wordt. 
En die bijdrage aan een betere we-
reld is gelukt. Het pand, waar de 
bank zelf ook zit, is geïsoleerd met 
16.000 jeans en opgebouwd met 
straatstenen. Alle materialen zijn 
hergebruikt. Circl is een ontmoe-
tingsplek voor start ups, educatieve 
organisaties, bedrijven uit de buurt, 
gemeentelijke instellingen en buurt-
bewoners. En je kunt er lekker en 
duurzaam eten. Op het dakterras is 
een gave tuin met zitjes. Overdag in 
gebruik als theetuin, ‘s avonds als 
rooftop- en cocktailbar. Een heerlijke 
plek om even met je vrienden of 
collega’s de dag door te nemen. En 
handig, je kunt er vergader en confe-
rentieruimtes huren.
www.circl.nl
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06 
DE JONKIES 
HOED & KRELIS
Vier jonge ondernemers van Café 
de Paris, Terpentijn, Metropolitain, 
Proefwerk, De Kopstootbar en Bar-
broker hebben het weer voor elkaar. 
Ze openden Hoed & Krelis, waar je 
van 9 tot 1 ‘s nachts terecht kunt. Een 
plek in de Pijp met gouden accenten, 
groen fluwelen stoelen, stoere tafels 
en met linnen en chique bestek. Bij 
Hoed & Krekels zijn ze fan van lokale 
groenten, en combineren dit met een 
klein stukje vis of vlees. Weet je niet 
hoe je postelein lekker kunt bereiden? 
Bij Hoed & Krelis hebben ze hier wel 
kaas van gegeten. De roodlof is ook 
een echte aanrader. Overdag kun je 
aanschuiven voor een verse croissant, 
Griekse yoghurt of pancakes.
www.hoedenkrelis.nl

07
DE HOLLANDER
FLOREYN
De voormalige Franse bistro Bra-
que op de Albert Cuyp heeft plaats 
gemaakt voor het oer Hollandse 
Floreyn. Bij restaurant Floreyn 
koken ze met verse producten van 
Hollandse bodem en uit de Noord-
zee. Want we hebben in Nederland 
van die mooie producten zoals 
zeetong en houtduif, stellen de vier 
compagnons van Floreyn. Uiteraard 
zijn de dranken die ze schenken 
lokaal gebrouwen of gedestilleerd. 
Hun gasten zijn lyrisch over de 
Hollandse keuken. ‘Normaal eet ik 
geen bloemkool, maar wat ze hier 
van bloemkool maken. Geweldig!’
www.restaurantfloreyn.nl
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04 
DE PORTUGESE KIPPENBOER
FRANGGO
Portugeese eettentjes zijn op een 
hand te tellen in de hoofdstad. 
Hooguit twee. In de Pijp runnen 
vader en dochter met Portugese 
roots Franggo, een kiprestaurant. 
Op die typische Portugese manier 
worden opengesneden kippetjes – zo 
voorkom je dat kip droog wordt –  
goudbruin geroosterd op houtskool. 
De kip wordt geserveerd met salade, 
rijst, patat of aardappel. De sausjes 
naar grootmoeders recept zijn te 
gek. Als je lekkere trek krijgt, maar  
thuis op de bank wilt eten, afhalen 
kan ook. Bij Franggo serveren ze 
geen alcohol. Wel lekkere alcohol-
vrije Portugese drankjes.
www.franggo.nl

05 
DE TROPISCHE VERRASSING
DE TULP
Een verrassende aanwinst in de Pijp 
is de tropische bar De Tulp, een 
bar met een Caribische look in een 
jungle van planten. Niet alleen de 
look is opvallend, ook de gerechtjes 
vallen op. Ze worden geserveerd 
op een plank. Het buikspek, lams-
gehakt met Edamse boontjes zijn 
om te smullen. Ook een fijne plek 
voor de lunch. Na het diner gaan de 
tafels aan de kant en de voetjes van 
de vloer. Geen zin een in tropische 
dans, dan is het lekker toeven op het 
terras. Op zondagmiddag is er een 
speciaal kinderprogramma.
www.detulp.amsterdam
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08 
DE ITALIAAN
MAPPA
Twee Amsterdammers met liefde 
voor Italië hebben een mooi stekkie 
neergezet in het centrum. Mappa 
zit er alweer tien jaar, maar wordt 
nog niet overlopen door toeristen. 
Misschien omdat dit best bewaarde 
geheime pareltje in een steegje zit. 
Ze serveren lekkernijen uit la bella 
Italia, van Milaan tot Sicilië. Sim-
pele gerechten, alles handgemaakt 
met de befaamde vis van de Nieuw-
markt. Je kunt er uren tafelen, maar 
ook even binnen wippen voor een 
snelle hap. Voor een lunch kun je er 
ook prima terecht.
www.restaurantmappa.nl

09 
DE CARNIVOOR
CANNIBALE ROYALE
Houd je van veel vlees met een 
exotisch potje bier, dan zit je goed 
in Cannibale Royale, met drie vesti-
gingen in de stad. De nieuwste op de 
Wallen. En hiermee komt een lang-
gekoesterde droom voor de mannen 
van Cannibale Royale uit. Hun uit-
daging is om ook Amsterdammers 
naar de rosse buurt te halen. De 
eigenaren zijn types niet lullen maar 
poetsen. Vergeet de haute cuisine 
en alle foodhypes bij Cannibale Ro-
yale. Hier ga je terug naar de oertijd 
en zet je je tanden in een mals stuk 
vlees. In het weekend is de keuken 
speciaal voor het uitgaanspubliek tot 
2 uur ‘s nachts open.
www.cannibaleroyale.nl

10
DE LEERMEESTER
HET AMSTERDAMSE PROEFLOKAAL
Op 1800 vierkante meter op het 
Olympisch kwartier kun je al het lek-
kers uit Amsterdam proeven in het 
Amsterdamse proeflokaal. Er zit ook 
een seafoodbar, bier- en wijnproeve-
rij. Het proeflokaal is een opleidings-
plek voor ROC-studenten en een 
enorme trekpleister voor toeristen. 
Superleuk is de foodexperience; ter-
wijl je eet, wordt op je tafel een film 
over de Amsterdamse geschiedenis 
vanaf 1928 geprojecteerd. Het jaartal 
waarin het Olympisch stadion werd 
opgeleverd. In de planning: boot-
tochtjes naar Ouderkerk a/d Am-
stel. Bij het  Proeflokaal kun je ook 
ruimte reserveren voor evenementen 
en vergaderingen.
www.hetamsterdamseproeflokaal.nl
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11 
HET OOSTERSE SPROOKJE
MAMA MAKAN
In het Hyatt Hotel in Oost – de plek 
van het voormalige Emma Kinder-
ziekenhuis - kun je oosters eten bij 
Mama Makan. Fine dining. De saté 
en rijsttafels zijn er net even anders 
en worden geserveerd op mooi opge-
maakte borden. Zelfs het onverwach-
te staat op de kaart, een Hollandse 
stamppot. De chef-kok houdt van 
experimenteren met andere keukens, 
is zijn verklaring voor deze uitschieter 
op de menukaart. ‘s Ochtends kun je 
bij Mama Makan binnen lopen voor 
een Javaans kopje thee, sapje of pit-
tige koffie. ‘s Avonds gaat de Mama 
Makan bar open.
www.mamamakan.com
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12 
DE DURFALS
SMOKIN’ BARRELS 
Achter Smokin’ Barrels staan de 
eigenaren van Bar Bukowski, Henry’s 
Bar en De Biertuin. Dus gegaran-
deerd een succes! In de Barrels in 
Oost kun je terecht voor high end 
food en drinks. Kreeft en cocktails, 
sappige burgers en bier. Ook gewel-
dig, de surf & turf, een combinatie 
van vlees en vis. Oké je moet even uit 
je comfortzone, maar de mix vlees en 
vis is zeker het proberen waard! En 
eet vooral lekker met je handen, nie-
mand kijkt er gek van op!
www.smokinbarrels.nl
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DAUPHINE
Een gouwe ouwe is natuurlijk 
café-restaurant Dauphine in de 
voormalige Renault garage. Een 
industriële plek met een kosmo-
politische uitstraling nabij Amstel 
station. Ook je auto kun je er goed 
en betaalbaar kwijt. Bij Dauphine 
is het altijd erg druk, dus heb je 
meer privacy nodig reserveer dan 
een privéruimte. Leuk voor de 
vrijdagavond na de werkborrel: 
Club Dauphine, in de stijl van 
een club uit New York met live 
muziek. 
www.caferestaurantdauphine.nl

VIS AAN DE SCHELDE
Even buiten kantoor lunchen of 
combineren met die zakelijke af-
spraak kan heel goed bij Vis aan 
de Schelde met de Business power 
lunch. Je kunt genieten van een drie-
gangen menu tussen 12 en 14.30 
uur en het duurt niet langer dan een 
uurtje, verzekeren ze. Natuurlijk kun 
je ook iets lekkers à la carte kiezen 
met seizoensgebonden geïnspireerde 
menu’s  – ook vegetarisch – die op 
je bord lijken op schilderijtjes. Met 
mooi weer kun je fijn op het terras 
vertoeven.
www.visaandeschelde.nl

Hier
sPreek

je
af

voor
een

zakelijke
luncH

STRAND ZUID
Strand Zuid heet in de winter-
maanden Zuidpool en zit achter 
de RAI aan het water. Een goede 
internationale plek voor een za-
kenlunch. Ook leuk, een lunch op 
het bierterras met erbij een van de 
veertig soorten bier, veelal afkom-
stig van brouwers uit de buurt. Bij 
Strand Zuid eet je simpele, lekkere 
gerechten onder de palmbomen. Is 
je zakenlunch informeel? Na afloop 
kun je in de zomer op het strand 
fijn beachvolleyballen. En dat mid-
den in de stad!
www.strand-zuid.nl 

hotspots

Vis aan de Schelde

Dauphine

IjkantineStrand Zuidhotspots -
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B. AMSTERDAM 
Het voormalige IBM-kantoor in  
Slotervaart is een hippe plek gewor-
den voor start-ups, creativiteit, inno-
vatie en educatie. Je kunt er werk- en 
vergaderruimte huren en evenemen-
ten organiseren. Lunchen doe je in 
het rooftoprestaurant Bureau. Een 
onconventionele informele plek. 
Het groene op je bordje komt zoveel 
mogelijk uit hun eigen daktuin. Alle 
gerechten zijn homemade. Bij Bureau 
kun je ook een aparte vergaderruimte 
huren en na afloop lunchen. Bureau 
ontving onlangs de Daredevil Award.
www.caferestaurantbureau.nl

IJKANTINE
De IJkantine is een eigentijdse stek 
op tien minuten varen van het CS 
station. Het voormalige kantoor van 
de scheepsbouwers op de NSDM-
werf heeft haar oude stijl behouden 
met grote statige voordeuren en ra-
men. Je kijkt uit op het IJ met al z’n 
scheepsvaart. Ook niet onbelangrijk, 
voor 1,30 per uur parkeer je de auto 
in de buurt. In de IJkantine serveren 
ze een royal lunch in het eigentijds 
ingerichte restaurant. Met biolo-
gische thee, hartige sandwiches en 
zoetigheden.
www.ijkantine.nl 

B. Amsterdam, Bureau
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vegan 
lifestyle

hotspots

De vegan lifestyle is hip and hap-
pening. Weg geitenwollensokken-
figuren, veggies zijn er in allerlei 
‘soorten en maten’. In New York, 

Berlijn en Londen is het een way of 
life, er zit op elke hoek wel een ve-
gan hotspot. In Amsterdam is die 

trend upcoming.

BETER EN LEUK – OOST
In Oost heeft Beter en Leuk in 
dezelfde straat een lunchroom en 
take away. Je eet in een huiskamer-
achtige setting, smaakvol vintage 
ingericht. De meiden werken alleen 
met biologische en seizoensgebon-
den producten, en de gerechten zijn 
glutenvrij. Voor de lunch: salades 
en sandwiches. Probeer op zondag 

eens het vegan brunch buffet. Of 
wip  binnen voor een hot chocolate 
met raw cacao, kurkuma en kaneel. 
Op beide locaties worden workshops 
over voeding en gezondheid gege-
ven. De ruimtes kun je ook huren 
voor babyshowers, vergaderingen en 
trainingen. Beter en Leuk verzorgt 
de catering, ook op locatie. 
www.beterenleuk.nl

SPIRIT – OOST
Wat zo leuk aan Spirit is: opschep-
pen waar je trek in hebt en per gram 
afrekenen, ongeacht welk gerecht je 
kiest. Hun filosofie: je hebt nu een-
maal kleine en grote eters, en zo ver-
spillen we geen eten en stel je zelf je 
maaltijd samen. En dat scheelt weer 
in de afvalberg. Enige probleem: wat 
moet je kiezen? Het buffet telt zestig 
gerechtjes om van te watertanden. 
Het team haalt inspiratie uit de hele 
wereld. Trek in iets zoets, maar 
twijfel je vanwege de suiker, niet 
doen. Bij Spirit gebruiken ze alleen 
rijst- en ahornsiroop of dadels om de 
gerechtjes op smaak te brengen. Er 
is ook een Spirit in Rotterdam.
www.spiritrestaurants.nl 
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ARIGATO – CENTRUM
Bij salon Arigato kun je terecht voor 
een goede stevige shiatsu massage, 
een Japanse drukpuntmassage. In 
een door het Parool gehouden en-
quête onder massagesalonbezoekers 
stak deze salon – met negen anderen 
- er met kop en schouders boven uit. 
De prijs is 70 euro voor 50 minuten. 
Masseur Indra Sewcharan geeft ook 
sport- en zwangerschapsmassage en 
acupunctuur. Ze combineert diverse 
technieken. Indra geeft ook work-
shops. Enige minpuntje: ze is erg 
populair. Op  korte termijn kun je er 
niet terecht.
www.arigato.nl

WE LIKE MASSAGE – NOORD
We like massage heeft een pop-up 
salon in Noord bij Emporium of 
Wonders en komt bij je thuis, privé 
of op de werkvloer. Komt de mas-
seur naar je toe, dan kost een mas-
sage 80 euro, in de pop-up salon 
25 euro voor een half uur. Eigenaar 
Barbara Gemin – er zijn meerdere 
masseurs in dienst – is fan van de 
Hawaiiaanse lomitechniek, stevig en 
ontspannend. Op locatie neemt de 
masseur altijd handdoeken en een 
massagetafel mee, en een chill mu-
ziekje. Vaste klanten: Strawberry Ea-
rth, Double Dutch, B.Amsterdam, 
Tommy Hilfiger, Melkweg.
www.welikemassage.com

MASSAGEHUYS – DE BAARSJES
Bij het Massagehuys werken ze met 
diverse stevige oosterse technieken 
met een westerse twist. Een mas-
sage kost 62 euro. Voor de start van 
de massage kun je thee drinken aan 
de grote tafel. De masseur haalt je 
op. Kleding leg je in een locker, een 
badjes meenemen is niet nodig. Die 
krijg je. Het Massagehuys heeft vijf 
werkruimtes. Minimale tijdsduur 
massage: een uur. Je kunt er ook ‘s 
avonds terecht. De olie maken ze 
volgens oude familierecepten. Het 

Massagehuys heeft ook een webshop 
waar je massage- en huidolie kunt 
kopen. Na afloop van een massage 
kun je fijn winkelen in de Jan Eef.
www.massagehuys.nl

BUSY-YOU – THE FEELGOOD COMPANY 
– ALLEEN OP LOCATIE
Bij Busy-You, de naam zegt het 
al, kun je terecht met stressgerela-
teerde klachten, vermoeidheid, een 
burn-out of spanningshoofdpijn. 
Masseur Jolanda Scholten komt 
naar je toe. Prijs 70 euro per uur. 
Ze werkt met acupressuur, druk 
met je handen in plaats van naald-
jes. De masseur is van een stevige 
aanpak en komt alleen op de werk-
plek of thuis. Je kunt bij haar ook 
stoelmassages boeken. Scholten 
geeft ook workshops, voetreflexmas-
sage en een vitaliteitsmassage, een 
boost voor een drukke werkdag of 
belangrijke meeting.
www.busy-you.com

DOCTOR FEELGOOD – ZUID
Bij Doctor Feelgood masseren ze 
naar Amerikaanse standaarden. In 
de salon kun je ook opgeleid wor-
den, er is een academie. De massa-
gesalon lijkt op een winkeltje, ach-
terin zijn de massageruimtes. Een 
massage kost gemiddeld 65 euro 
per uur. Ze gebruiken jojobaolie 
en het ruikt er naar witte salie. Bij 
Doctor Feelgood doen ze niet aan 
zweverig gedoe, dus geen chakra-
massages. Bij de salon doe je eerst 
een body-intake, zodat je de juiste 
massage krijgt. Eigenaar Esther 
van der Plas is ooit begonnen als 
backstage masseur bij internationale 
artiesten. Even relaxen voor een 
concert. Madonna, U2, Fleetwood 
Mac en onze eigen Nick & Simon 
zijn zomaar wat namen. En dat 
doen ze nog steeds bij Doctor Feel-
good; ze masseren bij concerten, 
festivals en tv-shows.
www.doctorfeelgood.nl

Massage
salons

hotspots

Waar een massagesalon vroeger 
nog een ietwat lacherig gevoel 

opriep, zijn ze nu niet meer weg 
te denken uit het Amsterdamse 

straatbeeld. Uit onderzoek blijkt dat 
werknemers gelukkiger worden van 
een goede massage. Een paar kris 

kras door de stad.

MR. & MRS. WATSON – OOST
Met lekker eten de wereld verande-
ren is de droom van deze veganbar. 
De bar telt twee verdiepingen, een 
bar en souterrain en is art deco 
ingericht met stoere materialen en 
warme kleuren. En uiteraard vrij van 
dierlijk materiaal, de banken zijn 
heel verrassend bekleed met leer van 
ananasbladen! Op de menukaart ge-
rechten met een culinaire twist: frit-
tata tatin, pulled no pork, appel-salie 
worstjes en heerlijke cheesecake. 
Mr. & Mrs. Watson heeft een groot 
assortiment kazen in huis. Dus kaas-
liefhebbers opgelet.......
www.watson.bar

THE DUTCH WEEDBURGER JOINT
 – OUD WEST
De eigenaar, een voormalig die-
renactivist die voor zijn idealen een 
tijdje in de gevangenis heeft gezeten, 
kwam vrij en dacht: dit ga ik anders 
doen. Hij wilde iets constructiefs 
bijdragen aan een maatschappij zon-
der vleesconsumptie, en bedacht de 
weedburger. Stond met zijn bakfiets 
op festivals, later in een foodtruck. 
Totdat ook die te klein werd. Zijn 
burgers prijken op de menukaart 
in vele restaurants en uiteraard ook 
in zijn eigen The Dutch Weedbur-
ger Joint, een veagan, seaweed en 
fastfoodbar. In het Nationaal Park 
Oosterschelde wordt speciaal voor 
deze fastfoodbar zeewier gekweekt. 
Een tip voor de zoetekauwen: My-
lkshakes en verrukkelijke sWeeds. 
www.dutchweedburger.com

HEARTH – DE PIJP
Schommelen aan een grote tafel 
terwijl je geniet van je veganistische 
gerecht met op de achtergrond lek-
kere muziek, dat kan bij Hearth. 
Twee jonge Italianen werkten over 
de hele wereld, en vonden elkaar bij 
het Amstel waar ze beiden werkten. 
Ze staken de koppen bij elkaar. Met 

dezelfde filosofie over eten en gast-
vrijheid openden ze Hearth. Erg lek-
ker zijn de soepjes, sandwiches en vijf 
verschillende soorten tiramisu. Wil je 
het thuis ook eens proberen, de kok 
wil zijn geheim best aan je verklap-
pen. Bij Hearth kun je ook terecht 
voor kunst en coole streetwear.
www.hearthamsterdam.nl


