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‘De inrichting
is artistiek,
modern met
heel veel
kookboeken.’

De patat˜
specialist
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FRITES ATELIER
AMSTERDAM

hotspots
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Sterrenkok Sergio Hermans
– die van The June in Antwerpen
en Pure C in Cadzand – heeft van
doodgewone friet een luxe variant
gemaakt. En daarmee wil hij binnen
een aantal jaar heel Europa veroveren.
De van oorsprong Zeeuw was altijd
al gek op friet en reed er ook rustig
een blokje voor om. Goede friet haal
je tenslotte in België, en nu dus bij het
Frites Atelier. Voor zijn luxe patat met
een prijskaartje (tussen 3,50 en
6 euro) gebruikt hij – hoe kan het
ook anders – Zeeuwse aardappelrassen. En de frietbakker ging niet
over een nacht ijs: 1,5 jaar trok hij uit
voor het proeven. Het interieur van
iedere vestiging is ontworpen door
Piet Boon; er wordt gebakken op
bronzen fornuizen en de sauzen –
basilicum, truffel en specials als
Vlaamse Stoverij of New York
pastrami – zitten in handgedraaide
potten. Zelfs vette handen krijgen
is geen straf: op de leuke servetjes
staan cartoons van Kamagurka.
www.fritesatelieramsterdam.com

T E K S T — Ingr id Spelt
f o t o g r a f i e — Peter van Aal s t,
Markus Konings, Sandenburg
Concept Creation

Het hipster˜
tentje
PISTACHE CAFÉ
Prince & Go heeft plaatsgemaakt
voor een hippe en gezonde hotspot:
Pistache met de Paleistuinen als
achtertuin. Ben je in de buurt voor
werk of winkelen, loop hier dan zeker
eens binnen voor een gezonde hap.
Wentelteefjes met hangop, honing
en bessen, de gezonde veganistische
taartjes van Sue of salade van
boerenkool met aardbeien zijn echte
aanraders voor diegene die eens iets
anders wil. Ook op de kaart: Haagse
gin tonics. De inrichting is artistiek,
modern met heel veel kookboeken.
En heel fijn: met mooi weer neem je
al dat lekkers mee in een Pistachepicknickmand naar de Paleistuinen.
Lekker op een kleedje, en aanvallen
maar!
www.pistachecafe.com
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‘Zelfs vette
handen krijgen
is geen straf:
op de leuke
servetjes staan
cartoons van
Kamagurka.’
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Pistache Café
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Frites Atelier
Amsterdam
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‘Collectiv
is een
ideetje
van de
gemeente
en SHPPR
Events.’

het verstopte
pareltje
CAFÉ PAN
Sinds kort zwaait de nog maar
23-jarige Fedder van Voeken de
scepter over Café Pan in het statige
Bezuidenhout. Al vanaf zijn 17e
werkt hij in het restaurant en de
overname leek hem een buitenkansje: hij komt uit de buurt en
kent zijn klanten. Op de nieuwe
menukaart staan een soort van
luxe tapasgerechten, maar ook
de traditionele eter kan er nog
steeds goed terecht. Een middagje
doorbrengen op het grote zonnige
terras met uitzicht op het Koningin
Sophiepark is geen straf! Kantoorpersoneel is ook dol op Café Pan;
in lunchtijd is het strijden om
een plekje. Een heerlijke gezellige
gecontroleerde chaos!
www.cafepan.nl
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De Barista˜
kampioen
LEBKOV & SONS

Mr Lebkov, Grardie Akkerhuis,
wilde altijd al iets voor zichzelf beginnen waar je rustig met een boekje
en laptopje kunt zitten. Vier vestigingen verder vindt hij het plezier
dat zijn gasten beleven nog steeds
belangrijker dan geld verdienen, ware
het niet dat hij met de pingels weer
kan uitbreiden. Zijn Lebkov’s staan

Café Pan
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Lebkov & Sons
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Collectiv
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Hometown
Coffee and More

De Concept
Store
COLLECTIV
in de buurt van een station, kantoren
en scholen. De Haagse vestiging heeft
een grootstedelijke uitstraling en is
een fijne ontbijt- en lunchspot waar
de pruttelende koffie altijd klaarstaat.
Lebkov & Sons is een goedkoop en
goed alternatief voor de lunchtentjes
bij het Binnenhof. De broodjes zijn
ruim belegd. Is het te druk of wil je
de trein, bus of tram halen, dan kun
je de broodjes ook meenemen.
Lebkov & Sons won in 2011 de kampioenschappen ‘Beste barista’.
www.lebkov.nl

‘Lebkov & Sons
is een goedkoop
en goed
alternatief
voor de lunch 
tentjes bij het
Binnenhof.’
04
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Niet alleen onze hoofdstad is
hip and happening als het om
conceptstores gaat. Ook Den Haag
ontdekt de charme van jonge ondernemers en ontwerpers een goed
podium te geven. Collectiv is een
ideetje van de gemeente en SHPPR
Events. Met de conceptstore
brengen ze nieuw leven in het
Haagse Hofkwartier. Collectiv heeft
een verrassend exclusief assortiment interieurartikelen, hebbedingetjes, tassen, kleding en sieraden.
Loop eens binnen en maak een
praatje met de enthousiaste makers
achter de producten; om beurten
runnen ze de winkel. Voor koffie
en een lekkere lunch kun je hier
ook terecht; in de pop-up store
schenken ze een lekkere espresso
en je kunt smullen van Sprinkles
Bakery-taartjes of Boedapestbagels.
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De jazzy
koffiebar

6

HOMETOWN
COFFEE AND MORE

Heerlijk layback koffiedrinken
in een vintage interieur van de
Antwerpse ontwerper Thijs
Murre doe je bij Hometown Coffee
and More aan het Buitenhof. Een
espresso en slow-coffee bar waar
altijd een jazzy deuntje klinkt. Ook
een prima plek om te werken aan
de lange leestafel. Heb je haast dan
kun je ook binnenlopen voor een
koffie to-go: van ijskoud tot gloeiend heet. Ook niet-koffieliefhebbers
komen aan hun trekken; Hometown
Coffee heeft een fijne keuze aan
sapjes, smoothies en lekkere taartjes.
www.hometowncoffee.nl
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De wijn˜
specialist
WICKED WINES

07

De
koninklijke
loge
DE CORTENAER
Met uitzicht op de Koninklijke
Stallen kun je zeven dagen per week
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat genieten van een groen sapje,
warme croissants, boekweitpannekoekje of broodje en ‘s avonds een
fijne steak in de Cortenaer. Wil je
iets luxer lunchen? Ook dat kan
bijvoorbeeld met ribeye of kreeft.
Voor de side dishes betaal je apart.
De Cortenaer is nog maar een
paar maanden open, maar nu al
een favoriet bij foodies. En de locatie
is top. Het glaswerk aan de kant van
de kade heeft een vijf meter hoge
glazen wand tot aan het plafond,
goed voor een geweldig uitzicht.
www.cortenaer.nl

De wacht˜
kamer

8

DE STATIONSHUISKAMER

Wachten op een koud CS perron of
in een fastfood tentje hoeft niet langer
met de komst van de Haagse Stationshuiskamer, een warm initiatief van
de NS. In een hippe en sfeervolle
omgeving met banken, lekkere stoelen en kleden op de vloer – zelfs de
platenspeler met lp’s ontbreekt niet
- kun je net zo lang blijven als je
wilt. Een drankje kopen hoeft niet

per se. Doe je dat wel, maar is je
koffie nog niet op als je trein arriveert, dan is die beker zo omgetoverd
tot een handige koffie-to-go.
Blijf je wat langer hangen, proef dan
iets van de kleine kaart tegen schappelijke prijzen. Ook handig: die informatieborden naast de balie met vertrektijden. De huiskamer is voorzien
van veel stopcontacten en heeft gratis
wifi. Ben je je oplader voor je mobiel
vergeten? Geen nood, standaard zijn
er van ieder type opladers aanwezig.
In de Stationshuiskamer is
wachten op de trein leuk!
www.stationshuiskamer.nl
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Van het voorjaar tot het najaar kun
je genieten van wereldwijnen op het
verwarmde terras van Wicked Wines.
Schuif dan erna gelijk aan voor een
Frans-Aziatisch gerecht. Wicked
Wines combineert exotisch met
de bekende Franse hap en dat zorgt
voor verrassende combinaties. Op
het Anna Paulownaplein, een van
de mooiste pleinen in Den Haag
verscholen in het Zeeheldenkwartier,
is het een gezellige internationale
drukte. Wicked Wines is een geliefde
plek bij locals waaronder veel expats.
De wijnbar heeft een kleine kaart
met voldoende keuze aan wijnen en
is een prima plek om vrienden te
ontmoeten en onbekenden te leren
kennen. De bar is iedere dag open.
En heel leuk, de wijn naar keuze mag
je vooraf proeven en goedkeuren.
www.wickedwines.nl
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‘En heel leuk,
de wijn naar
keuze mag je
vooraf proeven
en goedkeuren.’

hot
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Wicked Wines
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‘Aan de
muur hangen
kunstwerken
van lokale
kunstenaars, de
inrichting
is trendy.’

10
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De vis˜specialist

De eerlijke
koffiebar

van lokale kunstenaars, de inrichting
is trendy.
‘Koffie is nooit gewoon koffie’ is
het motto van de Coffeecompany.
In deze koffiebar brengen ze dan
ook de verhalen van de boeren uit
Afrika en Zuid-Amerika aan de man.
Geprint op de zakjes koffie – naar
eigen recept bereid - bijvoorbeeld.
Coffeecompany koopt koffiebonen
van inmiddels bevriende boeren en
proeft ter plekke. Ze werken alleen
samen met partners die net als zij
oog hebben voor de positie van de
boeren. ‘Thuis’ in de Coffeecompany
bereiden doorgewinterde barista’s
een heerlijk Haags bakkie ‘pleur’. De
WTC-vestiging is ook een prima plek
voor een informele werkbespreking
en lunch.
www.coffeecompany.nl

COFFEECOMPANY WTC

Jacobs Douwe Egberts heeft
er met de overname van de Coffeecompany een fairtrade tak bij. De
eigenzinnig zelfstandig opererende
koffiebar, met 35 vestigingen, doet
denken aan een New Yorks koffietentje en is helemaal op zijn plaats
in het Haagse World Trade Center.
Aan de muur hangen kunstwerken
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Coffeecompany
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Catch by Simonis

12

Urban Farmers

CATCH BY SIMONIS
Alweer de vierde generatie Simonis
zwaait de scepter in hun Haagse visrestaurants. Passie voor vis is hun
drijfkracht. Nieuwkomer Catch by
Simonis in de Scheveningse jachthaven is een pareltje. Het chique
restaurant misstaat niet in New York:
wit en strak interieur in een ovale
ruimte. En handig: zoeken naar
een plekje voor je auto hoeft niet.
De parkeergarage is vlakbij. Hou je
niet van vis? Geen nood, je kunt er
ook terecht voor een vleesgerecht.
www.catch-bysimonis.nl

12
De dak˜
boerderij
URBAN FARMERS

11

Wat doe je met een kantoorpand
dat leeg staat? Urban Farmers
wist wel raad met het voormalige
kantoorpand De Schilde van
Philips: ze kweken op 35 meter
hoogte jaarlijks 19 ton tilapiavis
en 45 ton groenten. In het fieldlab broeden foodspecialisten op
nieuwe technologieën en teeltop-

‘Ook leuk
voor een
bedrijfs 
of klassen 
uitje!’

lossingen. De stadsboerderij is
de grootste ter wereld en krijgt
navolging in andere Nederlandse
steden, de Verenigde Staten en
Zwitserland. Neem er eens een
kijkje! Ook leuk voor een bedrijfsof klassenuitje! Iedere vrijdagmiddag is er markt en de medewerkers
van Urban Farmers geven op
aanvraag diverse rondleidingen.
De vis en groenten worden eveneens verkocht op lokale markten
en staan op de menukaart bij
diverse Haagse restaurants.
www.urbanfarmers.nl
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De fiets˜
liefhebber
LOLA BIKES & COFFEE
Lola Bikes & Coffee is niet zomaar
een fietswinkel. Lola Bikes heeft een
visie, eentje waar mensen voorop
staan. De klant stelt niet alleen naar
wens een eigen fiets samen, een deel
van de winst gaat ook naar fiets- of
koffieprojecten in ontwikkelingslanden. Eenmaal een succes, verkoopt
Lola hun producten online en in de
winkel. En zo is de cirkel rond. Bij
Lola Bikes & Coffee kun je ook goed
terecht voor aparte fietskleding.
Tip: dat hippe Mondriaan wielershirt. Wil je nog even nadenken
over een aankoop? Bij Lola zorgen
barista’s dat de koffie smaakt. En
Lola zou Lola niet zijn als een
deel van hun winnaarskoffie Lola
Kampala Gold niet naar een project
zou gaan. Een aanrader: volg een
koffieworkshop of stap op zondag op
de Fatbike, mountainbiken door bos,
duinen en op het strand.
www.lolabikesandcoffee.nl

14
De chefkok 2.0
DE BASILIEK

‘Lola Bikes
heeft een
visie, eentje
waar mensen
voorop staan.’
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Lola Bikes

14

De Basiliek

Plof na een dagje winkelen op het
(verwarmde) gezellige terras van de
Basiliek. Een trendy restaurant voor
lunch en diner op loopafstand van
het CS. In de Basiliek kun je goed
terecht voor die zakenlunch, maar
ook voor een romantisch diner voor
twee. Kekke loungemuziek brengt
je zeker in de sfeer. De keuken is
internationaal georiënteerd. Wel
even van tevoren reserveren, want
het is er druk. Ook leuk de onlinekooknieuwtjes van de chef-kok!
www.debasiliek.nl
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‘Plof na
een dagje
winkelen
op het
(verwarmde)
gezellige
terras van
de Basiliek.’
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‘De Parijse
sfeer is
binnen
handbereik
in hartje
Den Haag.’

De Vietnamees
LITTLE V
Wil je kennismaken met de Oosterse
cultuur, ga dan naar Little V, verstopt
achter de Nieuwe Kerk op het
Rabbijn Maarsenplein.
Little V staat voor Little Vietnam en
serveert een mix van gerechten uit
China, Thailand, India, Indonesië,
en Frankrijk met de kwaliteiten uit
de Vietnamese keuken. Gezond en
betaalbaar. Het personeel vertelt met
alle liefde over de bereiding en ingrediënten. Ga je voor het echte werk,
neem dan plaats in het Vietnamese
eetstraatje van Little V. In de fastfoodkraampjes bereiden ze ter plekke
broodjes, soep en salades onder afdakjes van golfplaten en met uitzicht
op afgebladerde muren. Hiermee
haalt Little V het Oosterse straatleven
naar de Haagse binnenstad. Leuk
als je eens iets anders wilt!
www.littlev.nl

15
De romanticus
PASTIS
De klanken van de chansons van
Charles Aznavour, Gilbert
Bécaud of Jacques Brel lokken
je zeker naar binnen. Eenmaal aangeschoven aan een tafeltje, wil je
niet meer weg uit dit knusse zaakje.
De Parijse sfeer is binnen
handbereik in hartje Den Haag.
Pastis hanteert de Parijse keuken
en heeft een fijne bar met Franse
wijnen en champagne. Toppertjes:
de escargots en kikker-billen. Ook
hier is het aan te raden om van
tevoren te reserveren. Want net als
in Parijs zit je er schouder-aanschouder.
www.pastis.nl
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Pastis
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Little V

‘Hiermee
haalt
Little V
het Oosterse
straatleven
naar de
Haagse
binnenstad.’
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De aller˜
kleinste
RESTAURANT
SEQUENZA
Dit eigenzinnige restaurantje
op het eind van het Spui is van
huiskamerformaat. Ondanks het
geringe aantal vierkante meters
luister je niet mee met elkaars
gesprekken door de goede akoestiek en de dikke wandbekleding
aan de muur. Bij Sequenza
geef je van tevoren aan of je de
hele avond de tijd hebt of dat je
gerechten in een rapper tempo
geserveerd wilt. En een menukaart kennen ze niet. Maître en
gastheer Clinton Modiwirijo is
een veel leukere variant: aan de
tafels draagt hij het tweewekelijks
seizoensgebonden driegangenmenu voor.
www.restaurantsequenza.nl
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De eetsalon
‘T ACHTEROMMETJE
Tussen de Spuistraat en Passage
in zit het koffiehuis/eetsalon
‘t Achterommetje. Thank God voor
de TomTom, want makkelijk vind
je het niet. Een reden om het tentje
daarom links te laten liggen, is het

niet, want in ‘t Achterommetje is
het altijd vol. Advies: reserveer in
het weekend. Een van de lokkertjes
is de tosti. Je kunt ze zelf ‘bouwen’
met wat jij lekker vindt, en ze zijn
ook nog eens heel betaalbaar. De
kaart is uitgebalanceerd met gezonde
broodjes en sapjes. Iets minder goed
voor de lijn, maar niet te versmaden:
hun beroemde appelkruimeltaart
en carrot cake. ‘t Achterommetje is
een verrassing, zeker als je weet dat
de eigenaar voorheen supervisor bij
McDonald’s was.
www.achterommetje.nl

‘De kaart is
uitgebalanceerd
met gezonde
broodjes en
sapjes.’
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‘De Staat op
het zuider 
strand is
vooral een
hangout
voor surfers,
buurtbewoners
en jonge
gezinnetjes.’

19

Het strand˜
paviljoen
DE STAAT
De Staat op het zuiderstrand is
vooral een hangout voor surfers,
buurtbewoners en jonge gezinnetjes.
Het eenvoudig robuust hufterproof
ingerichte paviljoen werd een aantal
jaar geleden uitgeroepen tot ‘Beste
Strandtent van het jaar’. Het is een
vrijplaats voor levensgenieters. De
kleine biologische kaart is verrassend met niet alledaagse gerechtjes:
antipasti, ontbijtjes en salades. Bij de
Staat hebben ze oog voor mens en
dier. Hun biologische en ecologische
producten slaan ze in bij Lindenhoff
en hun houtovenbereide brood komt
van Menno.
www.destaat.info
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Restaurant Sequenza
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‘t Achterommetje
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De Staat
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