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Op grote hoogte: de leukste rooftop
locaties in Amsterdam
Want een knap uitzicht kan geen kwaad.

!

DOOR KARINE BLOEM 19/07/2019
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Op een dak of onder een dak, als het maar op grote hoogte is. Met
fijn gezelschap. En het nodige entertainment natuurlijk. Van cocktails
tot 6-gangen diner, van muziek tot heuse baddersessies. Wij zeggen
niet: 'kom van dat dak af!' maar 'kom mee het dak op!'
1/ Groovy Tables bij Hoogtij
Verreweg een van de leukste zomer rooftop events van Amsterdam.
Op deze unieke locatie in Noord geef je je over aan een avondvullend
programma. De pop-up samenwerking tussen restaurant Daalder en
De Artiesten legt je volledig in de watten met een 6-gangen diner en
spetterende optredens. Maak na het diner nog een 'groovy' dansje
bij het haardvuur onder de sterrenhemel. Of je nu kiest voor een
romantische avond met je lief of een ontspannen avond met je
vrienden, Groovy Tables is in beide gevallen de juiste keuze. Boek
snel je tafel en beleef een onvergetelijke avond!
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2/ Hopp Hotel Casa
Een biertuin op een dak? Dat is Hopp. Daar 'hop' je voor een glas
van het gouden gerstenat voor naar het dak van Hotel Casa in Oost.
Voor meer dan een drankje ook trouwens, want je kunt hier al om
10:00 terecht tot 's avonds 23:00. Mits het droog is natuurlijk. Als je
van plan bent langs te hoppen, vind je de nodige informatie op de
Facebookpagina van Hopp.
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3/ Canvas Volkshotel
Liefhebbers van hot tubs kunnen hun zwemkleding aan en met
handdoek onder de arm richting het Volkshotel. Elke eerste zondag
van de maand worden daar op de 8e verdieping de Badplaats
Sessies georganiseerd. Badderen onder het genot van muzikale
deuntjes. Toegang is gratis en je vindt de actuele info op de website.
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4/ Floor 17 bij het Ramada Apollo
Inderdaad, op de 17e verdieping. Op 85 meter hoogte is Floor 17 de
plek voor zomers én winters vertier. In de zomer kun je je op een
zitzak met een drankje en snacks in de hand laten meevoeren door
een spannende film tijdens de rooftop movie nights. 's Winters kun
je hier onder andere schaatsen en curlen.
Voel je meer voor een champagneontbijt op het dakterras? Elke
zondag in juli en augustus kun je jezelf trakteren op een luxe ontbijt
met fantastisch uitzicht.
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5/ W Wetdeck
Pal tegenover het Paleis op de Dam staat het W Hotel. En vanaf het
'wet deck', ofwel de rooftop lounge met het zwembad wat ongeveer
de hele lengte beslaat, heb je het beste uitzicht op dit koninklijke
gebouw. Waan je al cocktail nippend een royalty en wuif elegant naar
de overkant. Máxima would approve.
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6/ The Kitchen Garden bij Juniper & Kin
Waar Juniper & Kin op de bovenste verdieping van het QO hotel op
78 metersky-high al een adembenemende plek is voor bijzonder
goede cocktails en bar bites, brengt aangrenzend restaurant The
Kitchen Garden daar vanaf september een hele fi(j)ne dining
experience bij. Gerechten worden hier tot en met 41 graden bereid
en zitten boordevol smaak en vitaminen. Een groot deel van de
ingrediënten wordt direct van het dak ‘geplukt’. Daar bevindt zich de

hightech kas vol bijzondere en kostbare groenten, fruit, bloemen en
kruiden. Hier drink en eet je wat de kas schaft!
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7/ Bureau
B.Amsterdam is een bedrijven-verzamelgebouw met de prettige
bijkomstigheid van een enorm dakterras op de 5e verdieping. Prima
plek voor een restaurant, dus zo was daar 'Bureau'. De Johan
Huizingalaan is niet de meest sexy plek in Amsterdam maar de
wetenschap dat je hier op het dak kunt lunchen, dineren, je waagt
aan een potje jeu de boules of alleen een lekker glas (biologische)
wijn kunt drinken maakt het opeens een stuk aantrekkelijker!
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8/ NEMO

Last but not least, kun je ook het dak op met je kroost. Leerzaam en
gezellig! Op het buitenplein op het dak van NEMO is er de
openluchttentoonstellig Energetica, waar alles draait om energie uit
wind, water en zon. Als de zon schijnt ontpopt het dak zich tot een
waanzinnige watercascade. Tot en met 5 september biedt NEMO
met Zomerdak een muzikale programmering, op 6,7 en 8 september
worden er in samenwerking met filmhuis Kriterion films op het dak
getoond.
Verder kun je woensdag- of zondagochtend yoga beoefenen met
uitzicht. Op woensdagochtend verzorgd door Uprising Yoga en op
zondagochtend door In Your Elements. Aansluitend kun je zelfs nog
in het restaurant aanschuiven voor een gezond ontbijt.

© NEMO

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees
losse artikelen op Blendle.
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