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02
DE MULTITASKER
Mono/Zoho

Wonen, werken, cultuur snuiven en 
lekker eten kan in Zoho Rotterdam, 
gelegen op vijf minuten loopaf-
stand van het Centraal Station. Een 
hub voor en door creatievelingen 
opgezet. Het verpauperde Zomer-
hofkwartier heeft met dit initiatief 
een enorme boost gekregen. De 
eigenaar van het bekende Arnhemse 
Tape, bracht een spin-off naar Zoho, 
Mono. Grootser dan Tape met een 
vegetarische kaart en een enkel uit-
stapje naar vis, livemuziek, kunst, 
koffie of een lunch. Een plek waar 
Zohocitizens en gasten graag vertoe-
ven. Mono is van het type experi-
mentele horeca. Een echte must!
www.zohorotterdam.nl

01 
DE TRAnSGEnDER
FRITS
Fritschy werd Frits. En daarmee 
ging de tapas de deur uit, en het 8 
gangenmenu, met kleine culinaire 
gerechtjes, erin. De inrichting bleef 
nagenoeg gelijk. Je komt binnen 
in de gezellige bar, in de opkamer 
boven leun je achterover en geniet 
je – met uitleg van het personeel 
– van je diner. De gerechtjes ver-
tellen een verhaal in een huiska-
merachtige setting. Voor een heel 
betaalbare prijs ben je een avond 
zoet op het Piet Heynsplein. Ook 
leuk: Frits maakt delicatessen voor 
thuis. Fijne likeuren, chutneys en 
bonbons. Reserveren is een must.
www.restaurantfrits.nl
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04
DE BAKKER
JoRDy’S BAKERy
Met zaken op de Nieuwe Binnen-
weg, Fenix Food Factory en in Kra-
lingen is Jordy’s Bakery een bekende 
in de stad. Befaamd om zijn banket 
en Franse zuurdesembroden, gebak-
ken in steenovens. Je kunt er niet 
alleen brood kopen, maar ook terecht 
voor een heerlijke lunch in een rus-
tiek steigerhouten interieur.  
Nieuw zijn de zuurdesempizza’s, 
soepen en salades in het restaurant in 
Kralingen, direct naast de bakkerij. 
Een verrassende combi: die met gei-
tenkaas en eetbare bloemetjes.
Het brood is zonder kunstmatige toe-
voegingen en met Italiaans zeezout.
www.jordysbakery.nl

05
hET DAKTERRAS
op ’T DAK

Tien minuten vanaf het Centraal 
Station bij de gele brug ligt een 
verborgen parel op de 7e etage van 
Het Schieblock. Een groene oase 
met een daktuin – groenten, eetbare 
bloemen, kruiden en bijen – en 
uitzicht op de stad. Op ’t dak is de 
grootste dakakker van Europa. Op 
het menu: eenvoudige eerlijke ge-
rechten. En, tweewekelijks kun je 
genieten van de lunches van Valerie 
Kuster van Food Rhapsody. Top-
pers: falafelballetjes van pistache met 
yoghurtsaus en tomatensalade. Op 
’t dak schenken ze  non-alcoholische 
dranken. ’s Winters dicht.
www.ophetdak.com

03
DE VEGAnIST
GREEn DELIGhT
Green Delight is een relaxte plek aan 
de Nieuwe Binnenweg waar je onge-
stoord kunt werken of lekker bijklet-
sen. In een huiskamerachtige setting 
met lokale kunst aan de muur geniet 
je van homemade taarten, siropen 
en andere lekkernijen. Het avon-
tuur van Green Delight begon eens 
op de Coolsingel. De eigenaresse 
startte een koffiebar, haar vriend zag 
wel iets in haar kookkunsten en dat 
was het begin van Green Delight. 
Taarten maakten ze thuis, het koffie-
zetapparaat werd aangevuld met een 
watertank, de spoelmachine kon de 
drukte niet aan. Ze verhuisden naar 
de Nieuwe Binnenweg. De voor-
malige shishalounge is omgetoverd 
tot gezellige huiskamer, waar je ook 
kunt dineren.
www.green-delight.nl

06
DE JAZZLIEFhEBBER
BIRD

Bird is niet vernoemd naar de 
songfestivalkraker van onze Hol-
landse Anouk, maar naar de 
jazzsaxofonist Charlie ‘Bird’ Par-
ker. Bird is een jazzclub annex 
restaurant op een toffe industriële 
plek nabij het Centraal Station. 
Een tent die prima zou passen in 

de hippe  scene van New York, 
Londen of Berlijn. Opvallend: het 
restaurant zit in de gewelven van 
de oude metrolijn. Een vaste kaart 
is er niet. Laat je verrassen door de 
tables d’hôtes. De eigenaar werkte 
mee aan Lowlands en Nort Sea 
Jazz en dat zie je terug in Birds. 
Zelden ontbreekt er een goede 
band of fijne muziek. Check de 
concertagenda!
www.bird-rotterdam.nl



INRotterdam - 139

- hotspots

138 - INRotterdam 

09
DE hoTELBAR
RoSE RoUGE
Rose Rouge is de kleurrijke flirterige 
hotelbar van Noord zónder hotel. 
De enige link met een hotel zijn de 
leuke verwijzingen als kamernum-
mers in de toiletten en cocktails 
met klinkende namen als Do not 
Disturb of The Lobby. Eerder hielp 
de eigenaresse haar zus met het suc-
cesvolle Lilith. Ze werd weggekaapt 
door de eigenaren van restaurant 
Tosca. Of ze iets van het naastlig-
gende pandje wilden maken. In 
Noord wonen hippe mensen, maar 
een echt trendy bar was er niet. 
Rose Rouge is een chique avondbar 
met een knipoog. Veel roze met 
een tropical vibe. Zin in een tonic, 
(alcoholvrije) cocktail of wijn? Ga 
zeker eens langs!
Facebook/caferoserouge

08 
DE WERKLoZEn
DE ZonDEBoK & hET ZWARTE SchAAp
Wat doe je als je ontslagen bent, dan 
begin je met zijn allen een eigen ho-
recagelegenheid. En als dat dan ook 
nog eens een groot succes is, heeft de 
oude baas het nakijken.
De Zondebok & Het Zwarte 
Schaap, in de volksmond ’t Schaap, 
is de nieuwste bar in de Witte de 
Withstraat. Artiesten en hippe Rot-
terdammers zijn gek op het aanbod 
wijnen en whisky’s. In de zomer is het 
stampvol op het terras. Op de lekkere 
rock-’n-roll, drum-’n-bass en elektro 
kun je fijn swingen. Niemand kijkt er 
gek van op.  De bar wordt vooral be-
zocht door twintigers en dertigers.
www.zondebokzwarteschaap.nl

07
DE GRAnDE DAME
MEVRoUW MEIJER
Mevrouw is een mijnheer. Maar 
omdat het vorige restaurant in het 
pandje ook een madame was, liet de 
eigenaar het maar zo. De chef-kok 
hoeft niet al te veel moeite te doen 
om zijn Franse dorpsrestaurant, met 
no-nonsense-inrichting met bloeme-
tjes behang en geruite tafelkleedjes, 
vol te krijgen. Een website vindt hij 
onnodig: de mond-tot-mondreclame 
werkt prima. De menukaart straalt 
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-
gek-genoeg uit, met simpele Franse 
traditionele topgerechten. De chef-
kok serveert driegangenmenu’s, 
maar heb je minder trek, dan betaal 
je er gewoon eentje minder. 
Facebook.com/mevrouw-meijer

10
DE opEnLUchTBAR
BIERGARTEn
Je hoeft niet langer meer te balen 
van de mistroostige leegte in de win-
ter als Biergarten  sluit. Want nu is 
Biergarten bij het Schieblock ook in 
’s winters open. Biergarten is rauw, 
en niet truttig. Met winterdagen 
staan er in het midden vuurkor-
ven met banken eromheen. In een 
grote blauwe oude schoolbus kun 
je hangen en eten aan tafeltjes. Of 
dansen onder de discobol. Stampot-
ten, rookworst, verse erwtensoep 
geserveerd in blik en natuurlijk de 
potjes bier ontbreken niet op de win-
terkaart. In de zomer is alles weer als 
vanouds. Fijn buiten. Donderdag tot 
en met zondag geopend.
www.biergartenrotterdam.nl
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14
DE MEXIcAAn
SUpERMERcADo 

Deze kleurrijke cocktailbar met 
Latijns-Amerikaanse keuken is een 
aanrader als je ook nog zin hebt om 
na het diner te dansen, in de kelder. 
Supermercado is een plek waar ie-
dereen zich thuis voelt, jong en oud. 
En je kunt er alles krijgen van cevi-
ches, tortilla’s, picanha con chim-
michurri tot en met lekkere cock-
tails. Ook leuk: voor groepen boven 
de tien personen is er een speciaal 
driegangen menu: un bocca llena. 
Ongegeneerd met z’n allen delen. 
www.supermercadorotterdam.nl

13
DE DURFAL
hoTEL nEW yoRK

Niemand haalde het in zijn hoofd 
om op de Kop van Zuid een hotel 
te starten in de jaren 90. Een doods 
havengebied, dat niet verbonden was 
met de binnenstad. Drie (zakelijke) 
creatievelingen, die wel van een gokje 
hielden, kochten op de Wilhelmina-
pier het voormalige directiegebouw 
van de Holland-Amerika Lijn. Een 

watertaxi bracht de hotelgast naar de 
luxe hotelkamers met uitzicht op de 
Maas. Iedereen wilde wel vertoeven 
in dit hotel met al die leuke erkertjes 
en balkons: favoriet de suites in de 
twee torentjes. Drie jaar later vormde 
de Erasmusbrug de verbinding met 
de stad. Nu is het kosmopolitische 
Hotel New York niet meer weg te 
denken in het wereldwijde hotelland-
schap. Anouk verbleef er een aantal 
weken, en schreef daar haar album 
Hotel New York. 
www.hotelnewyork.nl

12
DE MAchInISTEnSchooL
DE MAchInIST
De voormalige robuuste Machi-
nistenschool voor de koopvaardij 
(1952) is een plek waar je je direct 
thuis voelt. En dat zagen de initia-
tiefnemers van De Machinist ook. 
Kennis, kunst, cultuur en lekker eten 
komen terug in één gebouw. Een 
energieke ontmoetingsplek aan de 
zuidkant van de Coolhaven waar je 
kunt genieten van een lunch, diner, 
brunch, high tea of borrel. Ze ser-
veren een biologisch internationale 
kaart. Aanrader: Rotterdams Tafeltje 
Vol, een selectie van hoofd- en nage-
rechten.
Bij de Machinist denken ze niet al-
leen aan verdienen. Ze hebben ook 
oog voor de zwakkere doelgroep. 
Daklozen van de dag- en nachtop-
vang van het Leger des Heils werden 
onlangs verrast met een diner.
www.demachinist.nl

11
DE GEZonDhEIDSFREAK
BERTMAnS
Voor Rotterdammers die het nog niet 
weten: Bertmans komt met een twee-
de vestiging op het Schouwburgplein. 
En ook daar voert fruit en groente 
de boventoon: vegan, vegetarisch of 
met minder vis en vlees. Heb je een 
allergie, dan is Bertmans een walhalla 
voor de liefhebbers van lekker eten. 
Want bijna alles wat ze serveren is 
lactose- en glutenvrij. Bertmans staat 
bekend om zijn befaamde ontbijtjes. 
In het buitenland heel gewoon, in 
Rotterdam is Bertmans de bom in 
zijn soort. Smul van de boekweitpan-
nenkoekjes, kokosyoghurt met chia-
zaadpudding en cranberrysaus. 
www.bertmans.nl
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16
DE FRISSE WInD
hoppER coFFEE RoTTERDAM
Hopper, een soort huiskamer in 
een zijstraat van de Witte de With, 
werd uitgeroepen tot beste coffee-
bar van Nederland. Het juryrap-
port: mooie frisse ruimte met veel 
daglicht, waar je prima koffie kunt 
drinken en lunchen tegen een fijne 
prijs. De verse groentesoep, brood-
jes met Italiaanse salami en kazen 
of de broodplankjes mortadella en 
spianata zijn aanraders. Het perso-
neel van Hopper bereidt alles zelf. 
Het desembrood wordt gebakken 
in een vloeroven. De koffie ge-
brand in een Giesen-koffiebrander. 
Hopper is een plek voor iedereen.
www.hopper-coffee.nl

15
DE BURGERSpEcIALIST
ELLIS GoURMET BURGER RoTTERDAM
Rotterdam is de enige stad in Ne-
derland met twee Ellissen. Een op 
het Centraal Station en een op de 
Coolsingel. Ellis Gourmet Burger is 
op de kaart gezet door een groepje 
Vlaamse vrienden. Lekkere friet ge-
noeg in België, maar naar een goede 
hamburger was het zoeken naar een 
speld in een hooiberg. Een fantastisch 

idee, want ze groeiden uit met vesti-
gingen in Nederland en Frankrijk. De 
consument had trek in zo’n eerlijke 
burger, gestoeld op het Amerikaanse 
eeuwenoude fenomeen, gegaard on-
der het zadel. Dan wel opgeleukt met 
een vleugje van onze sterrenchefs, 
want smaakexpertise huren ze in. Op 
festivals en evenementen vind je Ellis 
ook: de foodtruck staat alleen ’s win-
ters op stal. Heb je zelf een feestje? 
Ellis Gourmet Burger houdt daar ook 
van. Check de mogelijkheden.
https://ellisgourmetburger.nl

17
DE MARKT
FEnIX FooD FAcToRy

Fenix Food Factory is geliefd bij 
Rotterdammer én toerist. Lokale 
ambachtelijke marktlui en onderne-
mers hebben elkaar gevonden in de 
enige twee robuuste havenloodsen 
– eens de grootste havenopslag ter 
wereld – die overeind zijn gebleven 
na de bombardementen en de brand 
in 1947. De Food Factory is een 
culinaire broeiplaats, de plek om 
boodschappen te doen of heerlijk te 
genieten van planken met ontbijt, 
brunch of borrelhapjes. Ook leuk om 
cadeau te doen.
www.fenixfoodfactory.nl



INRotterdam - 145

- hotspots

144 - INRotterdam

20
DE LUnchZAAK
noSTRA
Deze leuke wijnbar ligt in de Van 
Oldenbarneveltstraat. Het zaakje 
valt op door zijn authenticiteit, 
houten afwerking en kunstwerken 
aan de muur. En natuurlijk kun 
je bij Nostra ook terecht voor een 
fijne lunch, high tea of high wine en 
heerlijke zoete of hartige lekkernijen 
op etagères. Nostra werkt met pure 
en verse ingrediënten. Op brood 
mediterraanse vleeswaren, en kazen. 
Smullen zijn de taarten, en uiteraard 
het assortiment Europese wijnen. 
Leuk na een dagje winkelen of na 
het werk.
Facebook.com/nostra-rotterdam

18 
hET WEBpLATFoRM
KEET

KEET is geen standaard pop-up 
maar een podium voor kleinere web-
shops. Een leuke, ruime, moderne 
plek met webwaar. In Zuid-Afrika 
raakte de eigenaresse geïnspireerd. 
Eenmaal thuis creëerde ze haar 
variant in onze havenstad. KEET 
is uniek. De sieraden, woonacces-
soires, babykleertjes, tassen, zeepjes, 
notitieboekjes of koffiescrub tref je in 
andere winkels niet snel aan.
Koffie of een hapje eten? Dat kan 
ook. Koffie is van het fairtrademerk 
Tiktak, de zoete en hartige wafels 
zijn samengesteld door de Rotter-
damse foodblogger Desmond van 
Our Hangry Kitchen. Proberen! En 
heel fijn, KEET is kidsproof. Naast 
het café grenst een chille speelhoek.
www.keetrotterdam.nl

19
hET STERREnRESTAURAnT
FG RoTTERDAM

Sterrenchef François Geurds, wie 
kent hem niet. Deze Rotterdam-
mer was als kind al gefascineerd van 
koken. Hij keek de kunst af bij zijn 
moeder, zijn grootste inspiratiebron. 
En nu is hij eigenaar van drie res-
taurants, twee met sterren: FG Rot-
terdam, FG Okonomiyaki Bar en 

FG Bistro. En om het niet gekker te 
maken: FG heeft een eigen Foodlab. 
FG Rotterdam overvalt je met luxe. 
Zelfs in het toilet is een waterval. 
Een privéchauffeur rijdt je naar huis 
in een limousine, als je daar zelf geen 
zin meer in hebt. Toch doen ze niet 
aan dresscode. Op hakken en snea-
kers, je bent net zo welkom. FG = 
fanatiek genieten volgens de Franse 
leest.
www.fgrestaurant.nl

21
DE STADSBoERDERIJ
UIT JE EIGEn STAD
Hoe verbind je stadsbewoners met 
het eten dat dagelijks op je bord 
belandt? Door een stadsboerderij 
te openen in het noorden van Rot-
terdam. Daar kun je zien hoe vers 
eten wordt geproduceerd en waar 
het vandaan komt. Op de boerderij 
kun je proeven, zien en ervaren. In 
de stad liggen uitgestrekte akkers en 
tunnelkassen. Kennismaken met de 
oogst? Dat kan op de boerderij of in 
het restaurant op Centraal Station. 
In het stationswinkeltje er vlakbij kun 
je producten van lokale ondernemers 
kopen. Een lunch of early diner 
bestellen kan ook. Voor wie de stad 
eens anders wil beleven: er zijn work-
shops, proeverijen en rondleidingen.
www.uitjeeigenstad.nl



INRotterdam - 147

- hotspots

146 - INRotterdam 

22  
DE VISKEnnER
SchMIDT ZEEVIS RoTTERDAM
Schmidt Zeevis gaat terug naar 
1908. Oma Schmidt stond met 
een viskar op straat. In 2015 is de 
visgigant verhuisd van hartje Rot-
terdam naar de Spaanse Polder. 
Koningin Máxima opende het pand 
dat de vorm van een boot heeft, 
en half in het water ligt. Schmidt 

23 
DE EMIGRAnT
URBAn ESpRESSoBAR
Ze volgde haar hart en liet Austra-
lië achter voor de liefde. In 2001 
opende de eigenaresse-kunstenaar 
van de Urban Espressobar haar 
eerste koffiebar in Oost. Ze miste 
goede koffie in Rotterdam. Zonder 
horeca-ervaring opende ze Urban 
Espressobar. Nu is er ook eentje in 
West op de Nieuwe Binnenweg. En 
je kunt er niet alleen lekkere koffie 
drinken; ze serveren heerlijke Ma-
rokkaanse linzensoep of zuurdes-
embrood met bijvoorbeeld cham-
pignons, blauwe kaas en pompoen. 
Urban Espressobar won vorig jaar 
de AD-koffietest, met Giraffe Cof-
fee, dat zijn ook al ondernemers uit 
Rotterdam.
www.urbanespressobar.nl

24
DE EInZELGÄnGER
DE MATRooS En hET MEISJE
Eten wat de pot schaft. Niet veel 
chefs durven dat aan. Wel in De Ma-
troos en Het Meisje.
Je kunt kiezen uit een 3, 4, 5 of 6 gan-
genmenu, maar de chef bepaalt het 
menu. Een soort table d’hôte. Lust je 
iets echt niet of ben je allergisch dan 
kun je dat bij de reservering opgeven. 
Nieuwsgierig waar de naam vandaan 
komt: Matrozen pikten vroeger de 
meisjes van lichte zeden op in Ka-
tendrecht. In de huiskamer zijn vijftig 
plaatsen, dus wel even reserveren. 
Laat je eens verrassen!
www.dematroosenhetmeisje.nl

Zeevis zet jaarlijks 55 miljoen euro 
om; 2,5 miljoen kilo verse vis, en 
2,4 miljoen kilo bevroren vis gaat 
over de toonbank. Schmidt levert 
aan restaurants, hotels, cateringbe-
drijven, cruiseschepen, de rijken der 
aarden en im- en exporteert vis. Bij 
Schmidt Zeevis kun je ook terecht 
voor verse vis in de (web)winkel. 
Maandelijks is er een Schmidt 
Zeevis Fresh Fish Market in het 
Marriott.
www.schmidtzeevis.nl


