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Vegan style! 
Eten zonder dierlijke 

(bij)producten. Geen vlees, 
vis, melk, eieren of honing op het 
menu. Ben je een échte veganist, 

dan zijn ook de leren schoenen, 
(bont)jassen, schapenwol en veren 

in de kussens taboe. Veganisten 
zijn vanouds tegen het doden en 

uitbuiten van dieren. Nu is de 
grootste reden om anders te eten: 

de klimaatverandering, mede 
veroorzaakt door de vlees- en 

zuivelindustrie. Veganistisch eten 
houdt volgens veganisten brein en 
lijf gezond (niet wetenschappelijk 

bewezen, red). Ariana Grande, 
Byoncé, Ellen DeGeneres, Brad 

Pitt, Bill Clinton, Mike Tyson, 
Nathalie Portman, Al Gore en 

Paul McCartney, zomaar een paar 
bekende wereldsterren, zweren 
erbij. De fitgirls in hun kielzog. 
De Nederlandse vegan blogger 

Lisa Stel heeft maar liefst 45.000 
volgers. AH heeft vegan style in 

haar koelvak. En Rotterdam loopt 
in Nederland wellicht voorop 

in deze trend. De stad telt vele 
vegan restaurants, lunchrooms en 

bakkerijen. De redactie van 
In Rotterdam koos 12 hippe vegan 

hotspots uit.
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01 DE BARMHARTIGE
LEAf VEGETARIAn

Bij dit authentieke Aziatische 
restaurant op de hoek van het 
Haringvliet denken ze niet alleen 
aan het milieu, de dieren en grootte 
van de voetprint. Ze leven mee met 
Rotterdammers die het minder 
hebben. Gasten van Leaf Vegetarian 
kunnen een maaltijd kopen voor 
mensen met een kleine beurs. Op 
het prikbord: hartjes met de waarde 
van de gratis maaltijd en het drankje. 
Bij Leaf Vegetarian koken ze volgens 
de Boeddhistische leest: zonder ui 
en knoflook. Bijna alle gerechten zijn 
veganistisch. Geniet van goed eten 
in een eenvoudige ambiance zonder 
muziek! Aanwezig: een fijn terras.
www.leaf-vegetarian.nl

02 DE OOSTDUITSER
GARE DU nORD

Twee kookliefhebbers en 
Rotterdamse buren kochten een 
Oost-Duitse buffetwagen. Zette 
het in een multiculti wijk in Noord. 
Missie: iedereen aan de planten 
krijgen. Dat is gelukt. Hoewel 
het treinstel nu in handen is van 
horecavastgoedgroep Dudok. 
Gekocht op een veiling. Het 
concept – en de inrichting - is 
onveranderd. Puur plantaardig, 
en bij voorkeur biologische 
seizoensgebonden gerechten. Met 
een footkilometerrating van minder 
dan 0,005. Want veel is afkomstig 
uit eigen tuin. Op de site hun zero 
tolerance beleid: bij Gare du Nord 
vind je geen gerechten met vis of 
vlees. ‘Het kalf willen wij bij de koe 
houden na de geboorte.’
www.restaurantgaredunord.nl
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04 DE GELIEfDEn
GREEn DELIGHT

Rallen en Emily werden verliefd, en 
ze houden van lekker eten. Rallen 
met Indochinese roots ‘buitte’ de 
Chinese kookkunsten van Emily uit. 
Resultaat: een pop up lunchroom 
in het centrum. Het toegezegde half 
jaartje is overtroffen. Nog steeds 
zwaait het duo de scepter op deze 
toffe plek. Opvallend: de grote 
ramen versierd door een Willem 
de Koning studente. Verrassend: 
het interieur met vintage meubels, 
bloemetjesmotieven en oma’s 
koffiekopjes. Ook leuk: de meubels 
kun je kopen. Rallen en Emily 
toeren ook langs de bekende (food)
festivals. Op de kaart: lekker eten 
en biersoorten van Rotterdamse 
brouwers. Aan de muur: kunst van 
stadsgenoten.
www.green-delight.nl

05 DE WInnAAR
BAkER & MOORE

Het lekkerste uitgeroepen lunch-
roombroodje 2018 vind je bij Baker 
& Moore aan de West Blaak. Op 
de kaart deels vegan gerechten. 
Eigenaar Paul verruilde zijn Noord-
Hollandse roots voor het Rotter-
damse. Met ervaring in de horeca en 
een baan in financiële wereld bleef 
de horeca trekken. Maar dan wilde 
hij wel iets anders: lekker eten vanuit 
een gezonde leefstijl. Ideetjes deed 
hij op tijdens een wereldreis met zijn 
lief Eline. Bij Baker & Moore kun 
je ook fijn werken of een middagje 
spelletjes uit de kast doen. Neem 
dan zeker de vegan high tea of de 
koffie van hun private label. Erbij 
een verrukkelijke sandwich of salade.
www.bakerandmoore.nl
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03 DE PIOnIERS
SPIRIT

Frans en Marga zijn de vegan 
pioniers van Rotterdam. Ze openden 
in de vorige eeuw het eerste biocafé. 
In 2005 volgde het industrieel 
ingerichte vegan restaurant Spirit 
aan de Mariniersweg. Nu staat de 
tweede generatie achter de pannen. 
Daniël en Roosmarijn hebben 
van Spirit een populaire hotspot 
gemaakt. Inspiratie: de wereld. 
Het buffet kent vijftig gerechten 
– van Hollandse aardappeltjes tot 
Italiaanse antipasta en Japanse sushi. 
Producten zijn honderd procent 
biologisch en veganistisch. Bij Spirit 
kun je om acht uur al terecht voor 
je ontbijt. Neem de tijd, want een 
keuze maken is lastig tussen zoveel 
lekkers. Je mag zelf opscheppen, en 
je rekent af per gewicht. 
www.spiritrestaurants.nl
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08 DE fOODBLOGGER
HAPPy EARTH

Foodblogger Yonco Özbilje stelt 
dat goed leven op je bord begint. 
Ze blogde al over dat goede leven. 
Hoe je langzaam kunt overstappen 
op de vegan style. Ze deelde 
watertandende recepten. Nu heeft 
ze er op de Zwaanshals een winkel 
en eetgelegenheid bij. Want ze wil 
iedereen deelgenoot maken van haar 
missie: het whole plant foods dieet 
is de sleutel tot gezonde mensen en 
aarde, stelt ze. Yonco support lokale 
boeren en sustainable agriculture. 
Leuk weetje: via de site kun je een 
detoxbox bestellen: food en sapjes. 
Happy Earth is open van donderdag 
tot en met zondag.
www.happyearthkitchen.com

09 DE OnTWERPERS
SHARP SHARP STORE

Van vegetariër naar veganist. Dat 
zijn Frank en Renate. Beide van 
oorsprong internationaal industrieel 
en grafisch ontwerper. Ze trokken 
de stoute schoenen aan en wilden 
met hun levensstijl geld verdienen. 
Die wereldreis zetten ze in de ijskast; 
hun avontuur begon op de markt. 
Nu zijn ze de gezichten van Sharp 
Sharp nabij de Rijnhaven. Zuid-
Afrikaans voor cool, te gek en liefde. 
Hun gebakjes zijn plaatjes. Letterlijk 
en figuurlijk: uit het vierkante hout 
gesneden. Hun signatuur. De vegan 
taartjes zijn te koop in Nederland 
en België. Sharp Sharp Store is 
winnaar van het beste foodconcept 
Rotterdamse Oogst. Check hun 
website voor verkooppunten of ga 
eens langs.
www.sharpsharp.nl

10  DE ZUID-AMERIkAAn
VEGGIE

Zolang is de Braziliaanse eigenaar 
Monica nog niet in Rotterdam. En 
toch heeft ze met de hotspot Veggie 
in Kralingen al de harten van vegan 
liefhebbers veroverd. Met haar fijne 
koffie en lunchhuisje en gerechten. 
Op het schoolbord een kleine 
maar gevarieerde lunchkaart en 
dé populaire Braziliaanse high tea. 
Omdat veganistisch koken moeilijk 
en duur lijkt, doet Monica niet 
moeilijk over het geheim van de kok. 
Met liefde deelt ze haar recepten 
met gasten. Honden zijn welkom 
in Veggies. Deze dierenliefhebber 
doneert een deel van haar omzet aan 
dierenopvangprojecten in India en 
Brazilië. 
www.veggierotterdam.com
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07 DE ZOETEkOUW
SUE

Kim Sue is gek op zoet. Ze 
zocht een gezond alternatief en 
experimenteerde in haar vrije 
tijd in de keuken met allerlei 
zoete lekkernijen. Die fulltime 
baan hing ze aan de wilgen. SUE 
in het centrum werd serieuze 
business. Haar vriend stapte bij 
haar in. SUE’s  lekkernijen voor 
bij het ontbijt, lunch of borrel 
kun je bij 75 verkooppunten in 
Nederland verkrijgen. De specialist 
is nu ook een Bakery rijker op de 
Goudsesingel. Ook daar kun je eten 
én een kijkje in de keuken nemen. 
Bij SUE in het centrum kun je ook 
terecht voor de hippe vegan burger 
en scrambled eggs zonder ei.
www.sue-food.nl

06 DE DUURZAME
OnDERnEMER ALOHA

Je ziet het goed: dit restaurant is 
gebouwd in de wildwaterbaan 
van het voormalige zwembad 
Tropica aan de Maas. Het duurde 
wat jaartjes voor het af was, maar 
dan heb je ook wat. Een prachtig 
duurzaam concept met eigen 
koffie, verwarming door middel van 
een pelletkachel, eigen gezuiverd 
flessenwater, regentonwater voor de 
planten en een composthoop uit de 
eetbare tuin. Verspillen van voedsel 
is een gebrek aan fantasie, het motto 
van Aloha. De oude rotspartijen 
van Tropicana staan nog overeind. 
Versierd met planten en ingericht 
met vintage meubels onder de 
bekende glazen koepel. Aloha is de 
moeite waard!
www.alohabar.nl
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11 DE BURGERSPECIALIST
fLOWERBURGER

Vrolijke kleuren bij Flowerburger, 
zowel het interieur als de burgers. 
Dat is het eerste wat opvalt als je 
het pand in het centrum binnen 
wandelt. Op het menu bijvoorbeeld 
de cherry bomb burger, roze 
gekleurd met kersenextract; de 
zwarte broodjes gekleurd met 
plantaardige koolstof. Flowerburger 
is een franchiseketen uit Milaan, 
die bekend staat om zijn gekleurde 
burgers. In Rotterdam gerund door 
Caroline. Het menu is beperkt met 
vijf heerlijke burgers, en extra ieder 
kwartaal de speciale limited edition. 
Iedere maandag is het meatless 
Monday, en krijg je 15% korting. 
Grappig detail: de vorige eigenaar 
was bloemist.
www.flowerburger-rotterdam.nl

12  DE ROyALIST
BACkyARD

Bij Backyard kun je de hele dag 
terecht. Tachtig procent van de kaart 
is vegan. Bewust, want Yunlai Ye en 
Wiwi Cao – die van The Tea Lab – 
willen dat niet-veganisten zich ook 
thuis voelen bij Backyard. Dus voor 
een stukje bacon op je vegaburger 
hoef je je helemaal niet te schamen. 
De heren hanteren het Rotterdamse 
beleid: Niet moeilijk doen als het 
makkelijk kan. Bij deze groene oase 
in het hart van de stad kun je de 
hele dag terecht. Werken in een 
hoekje met planten in een fijne stoel 
of chillen op de zeven meter lange 
bank. Vergaderen of workshops 
geven, kan ook bij Backyard.
www.backyardrotterdam.nl
 


