
Te
kst

: D
en

is
e 

K
or

tle
ve

r

3

Droomlunch in Parijs 
Een knapperige baguette met de beste paté, een 
paar cornichons en een subliem glas wijn. Kan een 
lunch in Parijs beter uitpakken dan dit? Nee, en 
daarom sturen wij iedereen naar 3  CheZaline, 
randje Marais, waar Delphine Zampetti een oude 
paardenslagerij omtoverde tot low key lunchbuf-
fet. Je kunt je lunch meenemen of meteen opeten 
aan de smalle sta-bar. Of heel veel geluk hebben 
dat de zon schijnt en dat net dat ene buitentafel-
tje vrij is. Oh ja, Zampetti is de vrouw van Iñaki 
Aizpitarte, chef van Le Chateaubriand en ze 
werkte hiervoor bij het gelauwerde La Verre Volé. 
Genoeg gezegd. CheZaline, rue de la Roquette 85

De beste stoombroodjes van 
New York 
David Chang bij 4  Momofuku, New York  
was één van de eerste die ze ging maken. De ge-
stoomde broodjes pork belly waarmee hij in 2004 
begon in zijn noodle bar, waren meteen een hit 
(momofuku.com). En nu zien we ze steeds vaker, 
de Aziatische steamed buns. Eigenlijk hebben ze 
wel iets weg van onze bapao; alleen dan niet dicht 
maar open en ze worden vers gemaakt en belegd. 
Onze favorieten: de duck buns bij Aziatische  
gastropub Wong (wongnewyork.com) en de  
als koffiebroodje vermomde sticky pork roll met 
een glazuur van pastinaak bij Nothern Spy  
(northernspyfoodco.com).

Norma’s Tacos in Californië is 
beroemd. Ze serveren er maistor-
tilla’s en schenken rietsuikercola 
aan tafeltjes die naast de nostalgi-
sche rode benzinepomp staan. Die 
verwijst naar het vorig leven van 
het pand: een verlaten tankstation 
langs de snelweg (1265 E Green 
Street, Pasadena). Een aantal jaar 
geleden reden de eerste taco- 
foodtrucks vanuit deze regio naar  
San Fransciso en New York en 
daarna doken ze ook op in Londen 
en Parijs. In Parijs kun je in het 
weekend taco-brunchen bij  

1  Candeleria in de haute Marais. 
Je loopt binnen via de keuken aan 
de rue de Saintonge waar je direct 
struikelt over een enorme berg 
maiskolven (ja, ja, alles is hier 
homemade). Via een smal gangetje 
kom je in de clandestiene bar waar 
supervers belegde mais-taco’s 
geserveerd worden met Sol-bier 
en Margarita’s; met een guacamole 
waarvan we het recept hebben 
geprobeerd te ontfutselen (Niet 
gelukt, ga zelf maar proeven!). 
candelariaparis.com
De laatste trend is de taquería 
annex cocktailbar. Vorige maand 
opende in Shoreditch (Londen)  
2  Death by Burrito. Ze serveren 

er taco’s met eend en chimichurri, 
onovertroffen krabkoekjes en de  
Taquería Toreador; een slushy 
tequila met abrikoos en agave. 
deathbyburrito.com

Nog meer taco’s
Bij Tacombi in New York serveren 
ze taco’s vanuit een oude Volks- 
wagenbus, geparkeerd in een  
garage bij Houston. tacombi.com
La Taquería in de Passatge del 
Font 5 (Eixample, Barcelona) ser-
veert tortilla met cactus en kaas!

eten

Take me to the taquería!
De beste taco’s en tortilla’s eet je niet in Mexico maar in Californië,  
Londen, New York of Barcelona.
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Magisch Brazilië
In het vissersdorpje Tracoso (Bahía): 1  Blue Atelier, geen 
resort maar een zelfstandig huisje midden in het dorp. Deze 
boho-chique cabana heeft een lommerrijke tuin met een eigen 
zwembad en een slaapkamer met een king size bed. Het huisje is 
ingericht door Karin Farrah, een bloemist uit São Paolo en ligt 
een paar stappen van zee. boutique-homes.com
 Iets verder naar het noorden bij Barra de São Miguel ligt het 
superexclusieve eco-resort 2  Kenoa. Alle bungalows hebben 
een eigen zwembad en een eigen strandopgang. In de houten was- 
tobbes van de spa drijven waterlelies. Eigenaar Pedro Marques 
is een droomgastheer die bovendien alle reacties van zijn gasten 
op het toonaangevende reizigersforum tripadvisor.com persoon-
lijk beantwoordt. kenoaresort.com

 3  Uxua Casa is een verzameling vissershuisjes aan zee; 
maar dan wel met de perfecte balans tussen luxe en laid back. 
De tien huisjes staan pal aan het strand en zijn ingericht met 
oog voor detail. Wij zijn verliefd op het met kwartssteentjes 
bekleedde zwembad (schijnt ook nog gezond te zijn) en de uit 
een gigantische boomstam gehouwen wasbak in de tropische 
buitenbadkamer. Je kunt er paardrijden, een basiscursus  
capoeira volgen of naar de spa. Ga niet naar huis voor je  
Veronica’s Braziliaanse moqueca (visstoof) met kreeft hebt 
geproefd (voor het recept, zie vogue.nl). Ze serveert aan een 
tafeltje op het strand. uxua.com

Dromen onder de Braziliaanse zon en  
taco’s eten in Barcelona. Oók in dit 
nummer: de allerbeste adressen voor 
een KERSTSHOPPING in Londen.  
— door stephanie pander
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Shoreditch is voor the cool, the chic & the edgy! We win- 
kelen en lunchen in Redchurch Street en we drinken thee 
terwijl ons haar geknipt wordt in een vintage kapsalon.

Voor kerstshoppen gaan we nog steeds het allerliefst 
naar Londen. Dit zijn onze favorieten in de categorieën 
home, food en classics. 
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Shoreditch Top of
the Shops
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— home
Lambs Conduit Street in Bloomsbury is een van de leukste kleine 
winkelstraten van London. Bij mini-conceptstore 13  Darkroom vind 
je o.a. Camille Walala’s designcollectie met geometrische patronen. 
darkroomlondon.com. Om de hoek, in Rugby Street, zit 14  Thornback 
& Peel met prachtig handgedrukt tafellinnen. thornbackandpeel.co.uk. 
Daarnaast de winkel van architect en interior designer Ben Pentreath 
met antiek, boeken en andere ongewone, huishoudelijke cadeautjes. 
benpentreath.com. Pherpesone Books is een boekwinkel met een missie: 
zij herdrukken het werk van vergeten of ondergewaardeerde, vrouwelijke 
schrijvers. Tot de bestsellers behoren Agnes Jekyll’s Kitchen Essays en 
Julia Strachey’s Cheerful Weather for the Wedding. persephonebooks.co.uk

— classics
Voor het ultieme Engelse kerstgevoel 
kun je op de woensdagavonden vóór 
kerst, terecht op de bloemenmarkt op 
15  Colombia Road. De hele Londense 
hip haalt hier zijn boompje en nipt daar-
na aan een glas vin naturel in het bizarre 
interieur van 16  Printers & Stationers 
(trouwens ook beroemd om z’n  
croque monsieur op zondagochtend).  
printersandstationers.co.uk 
Bij VV Rouleaux tref je spulletjes die je 
echt nergens anders vindt; zoals zijden 
kerstlint met vergulde randjes in alle 
kleuren en vlinders met strasvleugeltjes 
voor in de kerstboom. vvrouleaux.com 
De mooiste handgemaakte paraplu’s  
met een windkracht 8-garantie  
koop je bij James Smith & Sons. 
james-smith.co.uk 
Vintage Heaven, voor de grootste  
collectie vintage theeserviezen van 
Londen; zowel klassiek als retro.  
vintageheaven.co.uk

— food
Ga op zaterdagochtend vroeg naar 10 Borough 
Market. Als je geluk hebt, staat er nog nét geen rij bij 
Monmouth voor een ontbijt met slow coffee. monmouth- 
coffee.co.uk. Daarna de markt op. Zeker meenemen voor 
onder de boom: Indiase chutney’s van Gujarati Rasoi 
(gujaratirasoi.com), blikjes gedroogde habanero chili- 
peper van 11  Cool Chile (coolchile.co.uk) en moutarde 
de la mort van Fitz Fine Food (herbspice.co.uk).  
Je carnivoor-vrienden maak je blij met het Ginger Pig 
Meat Cookbook. Vanaf 11.00 uur kun je lunchen aan de 
bar van het 12  Oyster & Porter House van de Wright 
Brothers. thewrightbrothers.co.uk

Pizza � 
ginger beer
2  Story Deli op 

Redchurch Street voelt 
een beetje als de studio 
van een kunstenaar 
waar je toevallig ook 
pizza kunt eten. Een 
flinterdunne bodem 
belegd met verse 
groenten, kaas en 
vleeswaren. Je kunt 
’m zelf snijden met 
zo’n leuk pizzawieltje. 
Geen alcohol, wel spicy 
ginger beer. Het perfecte 
lunchadres voor de 
lekkerste pizza van 
Londen. storydeli.com

8

Shoreditch is vintage heaven.  
Mis deze adressen niet! 
3  Paper Dress is dé plek voor cocktailjurkjes 

die je meteen kunt uittesten aan de instore bar. 
paperdressvintage.co.uk 
Rariteitenkabinet 4  Les Trois Garçons voor 
porseleinen honden in alle afmetingen (pas op, 
de Dalmatiër leeft!), tafellampen in de vorm van 
tropische vissen en Chesterfield-stoelen over-
trokken met pastelvelours. lestroisgarcons.com 

Bij 5  Oscar Interiors heeft 
Richard Morris zijn verzameling 
19de-eeuwse curiosa uitgestald en 
hij verkoopt de spullen ook nog.  
Als hij je mag tenminste.  
oscarsinteriors.com
Schotse tweedjasjes of een 
jarentachtig-powersuit vind je in 
vintage warenhuis 6  Blitz.  
blitzlondon.co.uk
Vintage kapsels en manicure? 
Le salon 7  The Painted Lady 
voelt als een beautymiddag bij je 
beste vriendin thuis. Er wordt thee 
geschonken uit een cosy Engelse 
Liberty-pot en in de stoel bij de 
deur slaapt een (opgezet) vosje. 
thepaintedladylondon.com
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Boetiek annex barbershop 8  Luna 
Curiosa met een wonderlijke collectie 
kleding, sieraden en objecten. Gespot: 
handgeschilderde panty’s van Les Queues 
de Sardines en de showgirl-broches van 
Amanda Fatherazi. lunaandcurious.com. 
Bij 9  Labor & Wait  vind je handige 
nagelborsteltjes, kurkentrekkers, dikke 
sokken, mooie potloden, emaillen thee-
potten en alle andere nuttige en mooie 
kerstcadeautjes die je kunt bedenken.  
labourandwait.co.uk

Brunch, lunch en foodshopping
Op zaterdag is 1  Albion de aangewezen plek voor 
brunch, lunch en foodshopping. Het zit op de begane 
grond van het Boundary Hotel en is het geesteskind van 
ontwerper Terence Conran. albioncaff.co.uk
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art for Breakfast
1  Le Royal Monceau introduceert de 

kunstconciërge. Een nieuw begrip waar 
we meteen razend enthousiast van worden. 
Le Royal Monceau werd recent gereno-
veerd en opnieuw ingericht door Philippe 
Starck. Naast de enorme kroonluchter van 
mosselschelpen in het restaurant en het 
bombardement aan kroonluchters in de 
hal, kocht hij ook de kunstcollectie aan 
die verspreid is over de gangen en de 149 
kamers. Ons favoriete Starck-grapje: de 
ruim 600 verschillende glazen die hij op 
vlooienmarkten bij elkaar heeft gezocht 
en die nu in de tweemeterhoge, uitgelichte 
kasten achter de bar staan. Als je een cock-
tail bestelt, mag je zelf je glas uitkiezen. 
En als jouw lievelingsglas op de bovenste 
plank staat, pakt de onberispelijk geklede 
barman er gewoon een ladder bij. En nu is 
er dus ook de kunstconciërge als extraatje 
voor de gasten. Stel, je bent een paar dagen 
in Parijs en je wilt Edward Hopper zien 
in het Grand Palais; maar liever na sluit, 
zonder al die andere mensen? Oké, een 
meer bescheiden verlangen: je hebt geen 
tijd om zelf uit te zoeken wat er te doen is 
en wilt gewoon een beetje een charmante 
selectie van de culturele highlights? Voor 
je arriveert, leg je al je wensen voor aan de 
conciërge en wanneer je je kamersleutel af-

kunsthotels

1

haalt, liggen de kaartjes voor 
je klaar. Geen geld voor een 
kamer, wel zin in de exper-
tise van de kunstconciërge? 
Via het blog artforbreakfast.fr  
ben je op de hoogte, ook als 
je om de hoek logeert.  
leroyalmonceau.com

Kunsthotels dicht bij huis:
Ze zitten al een tijdje aan de  
Amsterdamse Staalstraat met een 
designwinkel, maar binnenkort kun 
je er ook slapen. Wel snel boeken 
want 2  Hôtel Droog heeft maar 
één kamer. hoteldroog.com
Afgelopen maand ging aan de 
Prinsengracht in de hoofdstad het 
Andaz Hotel open. Het hotel is 
ingericht door ontwerper Marcel 
Wanders en heeft de grootste 
videokunstcollectie van Neder-
land. Een groot deel hiervan is te 
zien in de openbare ruimte van 
het hotel. Sommige ‘boven de 
18-video’s’ zijn alleen in bepaalde 
kamers te zien. andaz.hyatt.com
De 26 kamers van het  
Teaching Hotel in Maastricht 
zijn ingericht door verschillende 
ontwerpers. Onze favoriet is 
kamer 30 van designer Gerben 
van der Molen: Suite in het Park. 
Je kunt er schommelen, luieren in 
een hangmat en picknicken in het 
denkbeeldige bos.  
hotelschoolmaastricht.nl
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