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Keuken van je dromen gevonden?

London CallingLondon Calling
TRAVEL | door Karine Bloem

Een wereldstad van formaat, maar je bent er zo. Londen. Het barst er van de coole winkels,Een wereldstad van formaat, maar je bent er zo. Londen. Het barst er van de coole winkels,
streetart galleriesstreetart galleries en als  en als foodiefoodie kun je in de Britse hoofdstad helemaal je hart ophalen. Karine kun je in de Britse hoofdstad helemaal je hart ophalen. Karine
van van The DigitalistasThe Digitalistas was er vier dagen, sliep in drie verschillende hotels en at er uit de keuken was er vier dagen, sliep in drie verschillende hotels en at er uit de keuken
van zo’n zestal verschillende continenten.van zo’n zestal verschillende continenten.

SLAPENSLAPEN
3x designhotels: van budget tot luxe:

GENERATOR HostelGENERATOR Hostel
De hostels zitten verspreid over de leukste Europese steden en bieden een budget alternatief voor jong en
oud (echt, we hebben er meerdere stellen van bejaarde leeftijd gespot). Een hostel betekent niet dat je een
slaapzaal moet delen, je kunt gewoon een private room boeken. Elke GENERATOR heeft een andere
inrichting, maar heeft altijd een speels karakter. Een eigen kamer in het GENERATOR Londen is van alle
basic gemakken voorzien en kost €88. Voor de sfeer neig je er echter wel naar sneller een knusse hoek in
het café beneden op te zoeken.
www.generatorhostels.com

CITIZEN MCITIZEN M
Het prettige aan Citizen M zit ‘m in de consistentie van de kwaliteit. Je krijgt er direct het luxe gevoel wat
je van een design hotel verwacht; de staff is attent, de wi_ supersnel, en het aanbod aan recente _lms op
de grote `atscreen tv in de kamer is ook niet te missen. Oh ja, en het standaard king size bed en de
rainshower natuurlijk. Wij zaten in het Citizen M Bankside -drie stappen van Borough market (heel
verleidelijk voor de foodies)- en er zullen nog drie hotels in andere wijken geopend worden waarvan één in
Shoreditch (yes!). Kamers bij Citizen M Bankside zijn er vanaf €96 per nacht afhankelijk van de periode.
www.citizenm.com

ACE HOTEL SHOREDITCHACE HOTEL SHOREDITCH
Er zijn hotels waar een Urbanite zo zou willen wonen. In een Deluxe kamer van het ACE hotel bijvoorbeeld.
We noemen: het enorme bed met een denim patchwork sprei, een oude platenspeler met vinyl platen, de
grote badkamer met bad, een loungebank in de volle breedte van de kamer, indie tijdschriften op tafel…
Bijna alles wat je in de kamer ziet is ook te koop (pittig prijskaartje, dat wel). Bovendien is er bij het ACE
voor gezorgd dat je het hotel bijna niet wilt verlaten, want met een coole lobbybar en een eigen nachtclub
in de kelder komt de Londense creatieve incrowd hier maar al te graag. Een standaard kamer heb je voor
£179 (exclusief Tax).
www.acehotel.com

Om je verblijf in Londen overzichtelijk te maken, volgt hieronder een selectie wijken en Urbanite-waardige
hotspots:

BANKSIDE/SOUTHWARKBANKSIDE/SOUTHWARK
Je zit hier eigenlijk in het zakendistrict, maar dat houdt niet tegen dat het hier goed toeven is. De
belangrijkste troef: FOOD!

Eten & drinkenEten & drinken

Borough marketBorough market
Dé foodmarkt van Londen. Op doordeweekse dagen is niet alles open maar is het er wel een stuk rustiger,
dus minder lang wachten op de lekkernijen die uit alle windstreken afkomstig zijn.
http://www.boroughmarket.org.uk

The Breakfast ClubThe Breakfast Club
Er zijn meerdere vestigingen en deze bij London Bridge heeft iets nostalgisch. De Huevos al Benny en de
Pancakes met blauwe bessen, vanilleroom en maple syrup zijn to die for…
www.thebreakfastclubcafes.com

HixterHixter
Kip en steak tussen moderne Britse kunst. Het is één van de restaurants van de Britse chef Mark Hix, die
ook mede-eigenaar is van Pharmacy 2, de kunstzinnige eetgelegenheid van Damien Hirst.
www.hixrestaurants.co.uk

  

NOTTING HILLNOTTING HILL
Kleurrijke gevels, de bekende markt op Portobello Road en uiteraard die ene _lm (tja, het blijft een ode aan
de wijk).

Kunst, Cultuur, EtenKunst, Cultuur, Eten

FabriqueFabrique
Hier moet je even stoppen voor een _ka (kone op z’n Zweeds) en de lekkerste cinnamon en cardamom
buns.
www.fabrique.co.uk

Falafel KingFalafel King
Falafel King aan Portobello Road staat bekend als de beste falafel van de stad. Je kunt er kiezen voor een
meergranen pita-broodje. Terwijl je wacht krijg je een beker huisgemaakte limonade.

Electric CinemaElectric Cinema
Het gebouw waar deze bioscoop in huist is alleen al de moeite waard. Verder kom je er voor _lms van het
arthouse genre. In Shoreditch is er ook een vestiging in de Barber & Parlour met een bar/eetcafé.
www.electriccinema.co.uk

Grank GalleryGrank Gallery
Voor coole urban- en street art van onder andere Banksy. Je kunt er ook de kunstenaar in jezelf loslaten en
een workshop volgen.
www.grankgallery.com

LaboutikLaboutik
Deze winkel annex gallerie is van de London Village Kids, een creatief collectief. Ze maken kunst,
organiseren feesten en verkopen bij Laboutik kleding van o.a. Damir Doma, Henrik Viskov, en van
upcoming designers en labels zoals Spontaneous die denim beschildert met de hoofden van Kanye West
en Rihanna.
http://www.laboutik.com

 

SOHO/CARNABYSOHO/CARNABY
De leukste area in het centrum om te shoppen en te eten.

ShoppenShoppen

Liberty
Liberty is naar onze mening nog steeds Londen’s mooiste warenhuis, dus een rondje SOHO mag bij een
bezoek aan de stad niet ontbreken.
www.liberty.co.uk

Laird hatsLaird hats
Een hoed van Britse makelij shop je bij deze tot de nok toe gevulde hoedenwinkel.
www.lairdlondon.co.uk

Eten, drinken, uitgaanEten, drinken, uitgaan

Pho & BunPho & Bun
Vietnamese eettent in het Chinatown-gedeelte. De bediening is er ook alleraardigst. Check wel van tevoren
of de Steamed Milky Bun Burgers nog voorradig zijn.
www.vieteat.co.uk

SketchSketch
Als je houdt van bijzonder interieur-design. Tot aan de toiletten toe ziet alles er in deze zaak er verrassend
uit.
www.sketch.london

Bob Bob RicardBob Bob Ricard
‘Press for champagne’ staat er op de bel die je ongetwijfeld al eens op Instagram bent tegengekomen.
Binnen ziet het eruit als de Oriënt Express.
http://www.bobbobricard.com/

 

SHOREDITCH/WHITECHAPELSHOREDITCH/WHITECHAPEL
East-Londen blijft favoriet, echter gaan de rauwe randjes er een beetje af door de gentri_catie. Jammer,
want hierdoor moeten urban art galleries zoals End Of The Line nieuwe onderkomens zoeken.
Desalniettemin blijft Shoreditch dé plek voor een eclectische mix van mooie brandstores, vintage, hipster
hotspots en multi-culti food.

ShoppenShoppen

BoxparkBoxpark
Omdat het grappig blijft om te shoppen in een uit containers opgetrokken mini-mall.
www.boxpark.co.uk

Aida ShoreditchAida Shoreditch
Mooi ingerichte winkel voor mannen en vrouwen waar ze ook aan
live muziek-sessies doen.
www.aidashoreditch.co.uk

BlondieBlondie
Ons best bewaarde vintage adres voor kleding en accessoires uit de 50’s en 70’s aan de overkant van
Spital_elds market.

Eten, drinken, uitgaanEten, drinken, uitgaan

Beigel BakeBeigel Bake
Ze staan er in de rij voor de bagels met Salted Beef & pickles. Dat zegt al genoeg. Je vindt deze
traditionele Joodse bagel-bakker op Brick Lane.

DumDum donutterieDumDum donutterie
Gebakken (niet gefrituurde donuts) en gevulde cronuts. We kunnen je garanderen dat ze net zo lekker zijn
als ze eruit zien. Kom op tijd want op = op.
www.dumdums.co.uk

Cereal Killer CaféCereal Killer Café
Voor al uw ontbijtgranen. 120 soorten maar liefst. Te nuttigen tussen de locals en toeristen.
www.cerealkillercafe.com

Beach Blanket BabylonBeach Blanket Babylon
Restaurant, bar en club. Er is ook een vestiging in Soho. Deze huist in een groot pand met twee
verdiepingen. Aanrader voor de weekendbrunch.
www.beachblanket.co.uk

The BridgeThe Bridge
Café/bar net op de grens van Shoreditch en Dalston (Kingsland Road) waar je je eerst waant in een jaren
’50 diner, en op de eerste verdieping in een 19e eeuws boudoir.

DALSTONDALSTON
De creatieve incrowd verschuift van Shoreditch naar Dalston. Het is er vooralsnog de plek om uit te gaan
want je vindt er veel nieuwe bars en restaurants. Shoppen kun je er ook steeds beter, en het concentreert
zich allemaal in de buurt van Stoke Newington Road.

ShoppenShoppen

Beyond RetroBeyond Retro
Vintage walhalla. Deze outlet op Kingsland Road is ENORM. Ze hebben er ook hun eigen café Foxcroft &
Ginger om bij te komen van al dat gesnuffel tussen de vintage vondsten.
www.beyondretro.com

LN-CCLN-CC
De letters staan voor Late Night Chameleon Cafe, echter hebben we het hier over een concept-store, en
niet zomaar één. Het is een lieveling van de Londense fashion scene en ver daarbuiten, want in de
bijzonder ingerichte winkel vind je zorgvuldig gecureerde designer labels, platen en boeken. Inclusief club.
Alleen te bezoeken op afspraak. De webshop is daarentegen 24/7 geopend.
www.ln-cc-com

Pelicans & ParrotsPelicans & Parrots
Alles wat qua naam duidt op exotische vogels maakt ons nieuwsgierig. Flinke keuze aan kleurrijke
designer vintage (o.a. Versace, Moschino, Valentino, YSL) en een event space, ‘BELOW’, die via een
geheime deur in de Hang Up Gallery te bereiken is.
www.pelicansandparrots.com

TiPiTin booksTiPiTin books
Kleine boekwinkel gevuld met uiterst _jne literatuur, kunst- en fotogra_eboeken, en de mooiste (indie)
magazines
www.tipitin.com

Kristina RecordsKristina Records
Behoort tot Londen’s beste platenwinkels. Enkel vinyl in diverse genres.
www.kristinarecords.com

Eten, drinken, uitgaanEten, drinken, uitgaan

Rudie’sRudie’s
Deze nieuwkomer is een zaak waar je kunt genieten van de Jamaicaanse keuken. Gegrilde ‘jerk chicken’,
vis, kreeft, patty’s (pastei), zoete aardappelfrieten…En rum. In de cocktails, in de desserts…Yah man!
www.rudieslondon.com

Dalston Yard StreetfeastDalston Yard Streetfeast
De naam zegt het al: eetfestijn in Dalston!
www.streetfeastlondon.com

BirthdaysBirthdays
Schuin tegenover Rudie’s. Weet je gelijk waar je na het eten heen moet rollen.
www.birthdaysdalston.com

The Haggerston PubThe Haggerston Pub
Indie pub. En er wordt nogal wat af ge`irt…Wat is Tinder ook alweer?
(ze hebben alleen een Facebookpagina)

 

Zo dynamisch als Londen is, horen daar ook pop-ups bij. Om in de gaten te houden welke pop-up
restaurants, bars, winkels, galleries etc. er zijn, is er de website londonpopups.com.
Voor alle nieuw geopende hotspots is www.justopenedlondon.com je online bestemming, en verder vind je
ook veel informatie op www.visitlondon.com

Beelden © Julian Love/London & Partner, The Digitalistas, Ace Hotel Shoreditch, Rudie’s
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