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Rotterdam hééft het. de stad met haar ongepolijste charme,
internationale allure en opvallende skyline zag het aantal horecazaken 
in het laatste decennium stijgen met vijftig procent. elke week opent 
er wel ergens een ontbijt-lunchcafé of restaurant. Het oude shell-kan-
toor, de energiefabriek, de oude drukkerij van het Vrije Volk en het 
Maaskantse Industriegebouw zijn onder meer bevolkt door de nieuwe 
generatie horecaondernemers. Het hippe Manhattan aan de Maas 
omarmt deze nieuwe eetcultuur, die bijdraagt aan de levendigheid in 
de stad. de horecaondernemer 2.0 biedt nieuwe eetsensaties, niet zel-
den omringd door kunst en cultuur. In 010 is nog ruimte voor jong 
talent en nieuwe vaak duurzame initiatieven.

de redactie van In Rotterdam ontbijt, luncht, dineert en kletst bij in 
10 kekke hotspots.

HOTSPOTS 2020
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01 DE HIPPIE
BurgErtrut

Deze hamburgertent in Delfshaven is door 

jongerenomroep FunX uitgeroepen tot een 

van de beste burgertenten in Rotterdam. 

Niet alleen vanwege hun burgers. De 

spot bij Roodkapje heeft een hoge wauw 

factor. Een plek waar talent, artiesten en 

kunstenaars kunnen experimenteren en je 

studio’s kunt huren. Alles onder een dak: 

creatief maar niet zweverig. Tussendoor ga 

je voor koffie met taart of die vegetarische, 

vegan of organic beefburger met zure kom-

kommer, kruidige kikkererwten, curry en 

zoete mango naar de Burgertrut. Zelfs een 

veggie kapsalon smaakt jammie. Burgertrut 

is sfeervol ingericht met retro vintage stoe-

len, lampen en schilderijen. Een burgertent 

voor alto’s en mannen in maatpak.

www.roodkapje.org

02  DE VrIJStAAt
WEElDE

Kim Pieters en Kelly Vincent werden het 

reizende nomadenbestaan van het Rot-

terdamse festival de Geheime Tuin zat. Ze 

streken neer op de voormalige stads-

boerderij Uit je eigen stad. Een landgoed 

op zo’n twee hectare grond aan de rand 

van West. Een vrijstaat met ontbijt- en 

lunchkantine De Zure Bom in een kas, res-

taurant in een loods, bar, tuin en ruimtes 

voor evenementen. Op Weelde verveel je 

je geen minuut. De vrijstaat verrast iedere 

maand weer met een andere gast-topchef 

aan het roer, wisselende menu’s en 

interieurs. En wat werkt, doe je de deur niet 

uit: bij het hippe Weelde dans je tot in de 

vroege uurtjes in een look-a-like jaren 70 

bar-dancing. Aanrader: het Weeldefestival 

in september!

www.weelderotterdam.nl
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03 ruPSJE NOOItgENOEg
rOzEy

Bij Rozey kun je ouderwets ‘bunkeren’ in 

een modern jasje. De hele avond opschep-

pen voor een vaste prijs. Doordeweeks een 

laagtarief, hoogtarief in het weekend. Rozey 

is met dit concept het eerste vegetarische 

en veganrestaurant waar je all inclusive eet 

in onze Maasstad. Voormalig foodstyliste 

Roos Rutjes maakte van haar hobby ‘lek-

ker vegetarisch eten’ een verdienmodel. 

Een jaar geleden opende ze Rozey in de 

Wijnhaven. Op een plek waar je je als 

ondernemer creatief kunt uitleven. Op je 

bord: kleine mooie gerechtjes. 60 procent 

vegetarisch, 40 procent vegan. Als vlees 

04 DE KAPItEIN
VESSEl 11

spring bij Vessel 11 in die houtgestookte 

varende HotTug en ontdek al bubbelend 

en badend de Rotterdamse kanalen. 

Niet zo dol op dat soort exposure? Op het 

knalrode lichtschip Vessel 11 vermaak 

je je prima in de Britse gastropub – de 

enige van Rotterdam. Op het menu een 

stevige seizoensgebonden moderne Britse 

hap, livemuziek en zelf gebrouwen zware 

biertjes. snel licht in het hoofd, blus dan 

af met een watertje. Britse weelde in de 

Leuvehaven met diverse terrassen op het 

voor-, achter- en bovendek. Vessel 11 kun 

je ook afhuren voor een bruiloft, receptie, 

jubileum of corporate evenement.

www.vessel11.nl

05 DE NEW yOrKEr
DumBO

Het hippe internationale Dumbo staat niet in 

Brooklyn, maar in het Rotterdamse Hoog-

kwartier met zijn creatieve ondernemers, 

bewoners en kunstenaars. Het restaurant 

met verstopte bar is er eentje van het type 

urban chique: industriële looks met neon-

verlichting en kunstwerken aan de muur. 

Dumbo is van de jongens van het creatieve 

collectief Venour. Dit keer bedachten ze een 

mooi horecaconcept voor zichzelf. Achter 

het fornuis: hoogvlieger Marnix Bentveld. 

Rebels, origineel en vrolijk. Voor hun plant-

based concept reisde het trio naar New 

York, Berlijn en Barcelona. Divers Rotterdam 

blijft toch hun inspiratiebron. Bij Dumbo 

geldt één regel: controle loslaten, relax en 

laat je verrassen door de chef. Prijs is per 

dagdeel. Ook geschikt voor vergadering, 

event en private dining.

www.dumbo.restaurant

06 DE SPOrtIEVElINg
mOOIE BOulES

Er was eens een vriendengroep die jeu 

de boules speelde in het park. Biertje en 

wat lekkers erbij. Dat smaakte naar meer. 

De popup locatie in 020 liep storm. Die 

tweede vestiging was bestemd voor 010. 

Een derde, vierde, vijfde volgde. Mooie 

Boules wil Nederland sportief veroveren 

met het romantische beeld van een Frans 

dorpsplein. Maar dan binnen. Daan van 

of visliefhebber laat je je bij Rozey graag 

‘bedotten’. De smaakpapillen beduvelen 

je niet. Vindt de vis en vleesliefhebbende 

mede-eigenaar een vegaprobeersel niet 

lekker, dan komt het niet op de kaart! suc-

ces gegarandeerd.

www.rozey.nl

Hal dook in het Rotterdamse avontuur op 

de Vijverstraat. Op tafel Indische rijstscho-

tels van Blaauw en lekkere concepten van 

Bokaal, Weena en De Gele Kanarie. Op de 

tap een biertje van de Rotterdamse Kaapse 

Brouwers en koffie van Man met Bril. 

Mooie Boules is een informele ontmoe-

tingsplek, Een spot waar je lekker eet, een 

spelletje speelt en jouw favoriete nummer 

luid meezingt tijdens een avondje karaoke.

www.mooieboules.nl
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07 DE KuNStENAAr
gAlArIAAA By mONgIArE

Eten bij de Italiaan is altijd lekker. Galariaaa 

by Mongiare – de derde vestiging – is 

Italiaans genieten in een verrassend decor. 

Een setting waar eten en kunst samenko-

men. Roderick Faasen en de broers Maikel 

en Hans Kleinjan zagen een visioen. Hun 

atelier en schilderijen zwung geven met 

kleurrijk en lekker eten. En dan kom je 

uit bij Mongiare. Na de lunch of het diner 

is een kijkje in het aangrenzende atelier 

van AAAFresh een absolute aanrader. De 

kunstenaars nemen je met liefde mee in 

hun verhaal. Twee voor de prijs van één in 

een industrieel pand met grote dakramen 

en kandelaars op tafel. Classy Gatsby. 

Mongaire serveert overdag broodjes, soep 

en salades en ‘s avonds hun fameuze 

antipasta, lasagne en spaghetti. Als je 

mazzel hebt, speelt er een jazzband. Eet je 

liever thuis? Bij Galariaaa by Mongiare kun 

je drie dagen van tevoren je afhaalmenu 

doorgeven.

www.galeriaaabymangiare.com

09 DE ENErgIEVrEtEr
StrOOm rOttErDAm

Als een topmanager van hotel New York in 

een zakelijk ‘huwelijk treedt’ met een oud 

journalist en eigenaar van het bekroonde 

hotel Pincoffs krijg je het verrassende 

stroom Rotterdam. Lekker eigenwijs luxe 

genieten in de voormalige energiefabriek. 

Bij stroom Rotterdam – met nog originele 

fabrieksdetails – kun je terecht voor ontbijt, 

lunch en diner. Kwarkbolletjes haal je bij 

hun bakkerij en versproducten van boeren 

uit de buurt bij Rechtstreex. Cadeautjes 

voor het thuisfront vergeten? Loop dan eens 

bij de minishop van conceptstore Keet naar 

binnen. Weekendje weg of een zaken-

afspraak, dan boek je een van hun split 

level studio’s of urban lofts. Chique strak 

ingericht. Druk, en eigenlijk geen tijd voor 

een uitgebreide lunch? stroom vult iedere 

dag overheerlijke gezonde lunchboxen, een 

favoriet van fitgirls.

www.stroomrotterdam.nl

08 DE AmErIKAANSE DINEr
By JArmuScH

Wie kent niet de diners uit vervlogen 

Amerikaanse series en films. Al’s Diner uit 

Happy Days, The Peachit in Beverly Hills 

90210 of Monk’s Cafe in seinfeld. Altijd al 

verlangt naar dat popcultsfeertje? Ga dan 

eens langs bij By Jarmusch aan de Gou-

desingel. Een Amerikaans spinoff diner met 

lange rode banken met chroom afgewerkt, 

kleine tafeltjes, neon signs aan de muur 

en een loungebar. Erbij uiteraard die fijne 

Amerikaanse ontbijtjes en lunches met 

pancakes, wafels en eieren, precies zoals 

jij ze wilt. De Canadese Ruben Venema en 

compagnon Tjeerd staken met liefde hun 

energie in dit Rotterdamse concept. By 

Jarmusch, die naam was snel gevonden. 

De cultfilm Coffee & sigarettes staat op 

nummer 1 in Rubens favoriete filmlijstje. 

En dat huzarenstukje komt van de hand 

van filmmaker Jim Jarmusch. Vraag je je 

af waar je die Rotterdamse koppen eerder 

hebt gezien? Ruben was het gezicht van 

Biergarten, Avenue en Vermaakbaar. Com-

pagnon Tjeerd is er eentje van Groos.

www.byjarmusch.nl
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10    DE EXENtrIEKElINg
POSSE

De inboedel in de Fenixhal is verkocht, 

sleutel ingeleverd. De Fenixhal gaat op de 

schop. Niet getreurd, de horecaman van 

het eerste uur Paul Posse gaat tijdelijk met 

een kleiner team van Posse door in de 

ijssalon op de Brede Hilledijk. De voormalig 

modefotograaf keert in 2023 terug naar 

de Felixhallen II met zijn imposante Posse 

waar je niet alleen lekker kunt eten, maar 

ook unieke vintage op de kop tikt. Posse 

verzamelde op zijn 800 m2 cultureel 

erfgoed zoals camera’s, oude foto’s, spul-

len uit de roaring twenties, meubilair en 

oldtimers. Zijn publiek: buurtbewoners, 

dagjesmensen, fietsclubs, politici, de kunst 

en zakenwereld. Dat culturele erfgoed 

komt zeker terug in de nieuwe Felixhallen 

met een galerie voor fotografen, een B&B 

en Girls to go, een leerwerkproject voor 

meiden uit Katendrecht. Voorlopig dus nog 

even ‘behelpen’ met Petit Posse op minder 

vierkante meters, maar net zo lekker.

www.posse.nl
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