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De hotspotwebsite Newplacestobe.com biedt met dit tweede boek op-

nieuw een antwoord op de vraag die elke citytripper, hipster of foodie 

zich wekelijks stelt: waar gaan we heen? De redactie bundelde maar liefst 

150 verborgen en minder verborgen parels. Het zijn stuk voor stuk plek-

ken die uitblinken in interieur, concept en service. Geen gesponsorde 

adressen dus, wel zorgvuldig uitgekozen hotspots die de kritische redac-

teurs wisten te overtuigen door hun uitzonderlijkheid en kwaliteit. 

Het boek is ingedeeld volgens zeven boeiende regio’s: Gent, Brugge en 

de kust, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Amsterdam en Rotterdam. Op zoek 

naar een gezond en uitgebreid ontbijt? Of een frisse lunch? Een barista-

koffie, gezellige apéro of een stevig stuk taart? Eindigen met een roman-

tisch diner, top-notch cocktail en vervolgens een nachtje op hotel? Met 

dit boek heb je alle informatie bij de hand om van ’s ochtends vroeg tot 

’s avonds laat op ontdekking te gaan!
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 What? In het King George Cafe kun je terecht voor steengoe-
de koffie, een frisse lunch, Italiaans getinte aperitivo en een 
vers stukje taart . In de open keuken zie je de kitchen queens aan 
het werk: als vakkundige barista’s gaan ze aan de slag met een 
authentieke La Marzocco, maken ze salades à la Ottolenghi en 
geven ze niet-zo-alledaagse broodjes en soepen een originele 
twist .  Looks? Creatief bureau King George, dat boven het cafe 
zelf huist, richtte de zaak in met oog voor detail én trends . 
Hier stap je niet één maar wel drie werelden binnen: de bar-
zone trekt de aandacht met een toog uit groen marmer van 
tien meter lang, relaxen doe je in de British Library en verder 
kun je terecht in de urban jungle – inclusief botanical prints en 
exotische planten . Het Balinese buitenterras is dan weer dé plek 
om van de zon te genieten .  What else? Het cafe maakt deel uit 
van ‘The House of King George’, een experience design hub 
van 1000 m2 in een voormalige tapijtfabriek . Je vindt er ook 
de kantoren van ‘The Mad Creative Agency King George’, een 
conceptstore vol design- en interieurspullen van 150 m2, een 
event hall en meeting livingrooms .

DETAILS

Driekoningenstraat 48 
9100 Sint-Niklaas
www.kinggeorge.land

TAGS

Lunch

Design

Concept

Shop

PRIJS

€ € € €

SINT-NIKLAAS  eat

KING GEORGE CAFE
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JAM HOTEL
 What? Een budgetvriendelijk hotel in hartje Brussel met roof-

top pool . Neen, je droomt niet . JAM hotel biedt met kamers als 
ULTRA, GIGA en SUPER een slaapplek voor de backpacker, 
de zakenman, maar ook voor het romantische koppel en zelfs 
grote groepen (kamer GIGA herbergt maar liefst achttien 
bedden) .  Looks? JAM bevindt zich in een voormalige kunst-
school . Dat kunstig kantje is nog zeer aanwezig . De speelse mix 
van beton, hout en een regenboog aan kleuren maken van JAM 
een fijne hang-out om geïnspireerd te worden . De zeer aanwezige 
industrial vibes voelen allesbehalve kil aan . Integendeel, de hui-
selijke kamers zijn knus en warm, mede dankzij het dennen-
hout en de Marokkaanse berberdekens . De occasionele cactus 
maakt het plaatje af .  What else? Het Italiaanse restaurant, 
ontworpen door de rock-‘n-roll interieurarchitect bij uitstek 
Lionel Jadot, met authentieke Napolitaanse pizza’s mag je niet 
overslaan . Ook de extraatjes bij JAM zijn niet van de minste: 
een game room met Pac-Man, tafelvoetbal, pingpongtafels . . . 
Maar ook scooters, skateboards en fietsen om mee door Brussel 
te cruisen . En dit allemaal free of charge!

DETAILS

Charleroisesteenweg 132
1060 Sint-Gillis
www.jamhotel.be 

TAGS

Hotel

Hostel

Sleep

Italian

Industrial

PRIJS

€ € € €

SINT-GILLIS  sleep





237

DETAILS

Eerste van Swindenstraat 581
1093 LC Amsterdam (Oost)
www.barbotanique.nl

TAGS

Snack

Apero

Breakfast

PRIJS

€ € € €

AMSTERDAM eat

 What? Voor ondernemers Riad Farhat, Jason Berg en Piet van 
der Graaf – ook wel de Drie Wijzen uit het Oosten genoemd – is 
Bar Botanique de tiende zaak op de teller . Zij mogen zichzelf de 
verhipping van hun thuisbasis Amsterdam Oost hoogstpersoonlijk 
toeschrijven . Een goede zaak op een minder populaire plek openen, 
bleek een schot in de roos te zijn . Willem Klinkenberg staat aan 
het roer van deze plek die ook weleens de nieuwe huiskamer van 
Oost wordt genoemd .  Looks? Tropical vibes (hoe kan het ook 
anders met zo’n naam), antiekgroene en roze gepleisterde muren, 
een overdosis aan planten, gezellige zetels en een zonnig terras . 
De bar is de eyecatcher van de zaak . Die ziet er art deco uit met 
een mix aan moderne elementen . Achter in de zaak en op de 
verdieping zijn ruimtes voorzien waar je in alle rust kunt dine-
ren .  What else? In dit gezellige buurtcafé kun je ook heerlijk 
eten . Van een snel ontbijt met koffie, tot een fijne lunch, een 
‘vrijmibo’ (vrijdagmiddagborrel) of een uitgebreid diner . Ga voor 
een broodje burrata met paddenstoelen en pompoencrème, een 
steak sandwich, vegetarische kroketten of gewoon wat snacks als 
gefrituurde visjes of kaassoufflé, een lekker appeltaartje of carrot-
cake . Voor elk wat wils!

BAR BOTANIQUE
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 What? Supermercado is een (kindvriendelijke) cocktailbar 
annex restaurant waar zuiderse cocktails en streetfood hoogtij 
vieren . Van een Argentijnse ribeye tot Mexicaanse taco’s, 
Peruaanse ceviche en hamburgers . . . ¡Qué bueno! Met een 
kleurrijke en moderne uitstraling creëerde het team een 
restaurant waar iedereen zich thuis voelt .  Looks? Veel licht en 
veel kleur; dat vat de look and feel van deze plek zowat samen . 
Portugese vloertegels en planten zorgen voor een instant summer 
feeling . De cactussen op tafel maken het plaatje helemaal af . 
En je leest het goed, ook los ninõs zijn van harte welkom op 
deze hippe plek . Supermercado heeft ook een mini mercado 
waar de kleinsten onder ons zich kunnen uitleven in een 
klein supermarktje met een keukentje op kindermaat .  What 
else? Bij Supermercado kun je ook een cocktailworkshop 
volgen (voor groepen vanaf zes personen) . Die duurt zo’n 
anderhalf uur . Je leert er onder meer over de achtergrond en de 
geschiedenis van cocktails . Daarna is het tijd om te proeven om 
tot slot je eigen favoriete cocktail te shaken!

DETAILS

Schiedamse Vest 91
3012 BG Rotterdam
supermercadorotterdam.nl

TAGS

Cocktails

Streetfood

Kids

Workshop

PRIJS

€ € € €

ROTTERDAM drink

SUPERMERCADO





ANTWERPEN

Ook bekend als ‘t Stad met hoofdletter S of als de diamant van 

België – als we de inwoners mogen geloven, tenminste. Maar eigen-

lijk kunnen we ze geen ongelijk geven. Bijna elke dag opent er een 

nieuwe, hippe zaak de deuren. Koffiebars rijzen er als paddenstoelen 

uit de grond – BV’s krijg je er trouwens gratis bij – en echte foodies 

openen er de leukste restaurants. Meer dan eens vind je hier concep-

ten die nog nergens anders in België te vinden zijn. Van lobster bar en 

taquería tot veggie walhalla’s en gourmet fastfood: er is voor ieder wat 

wils. Kortom, gepassioneerd door eten en een blits leven? Eén adres: 

modestad Antwerpen.



WHAT'S YOUR 
FAVOURITE
DRINK?
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STRONG

NEGRONI

AVIATION

SAZERAC

MARGARITA

MARTINEZ

WHISKEY SOUR

OLD FASHIONED

COSMOPOLITAN

MANHATTAN

CAIPIRINHA

Voor menig cocktailfan is Bruut dé place to 
be in Hasselt. Je proeft er de klassiekers in de 
beste kwaliteit, maar evengoed ontdek je er 
bijzondere creaties. Wij vroegen naar de favo-
riete cocktail van topshaker en mede-eigenaar 
Mattias Celis.
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LONG

BLOOD & SAND

LONG ISLAND 
ICE TEA

MAI TAI

MOJITO

ZOMBIE

DARK & STORMY

PORNSTAR 
MARTINI

TOM COLLINS

’ZOMBIE EXCLUSIVE‘

Ingrediënten: 20 ml Plantation 
Original Dark Rum, 20 ml Plan-
tation Saint Lucia Rum, 10 ml 
Plantation Original Dark Overproof 
Rum, 20 ml Falernum (infusie van 
kruiden met Overproof Rum), 20 ml 
limoensap, 30 ml ananassap, 5 ml 
kaneelsiroop, 5 ml grenadine, ijs

Afwerking: een takje munt, wat ge-
droogde limoen en een stukje kaneel

Hoe? Meng alle ingrediënten in een 
cocktailshaker met veel ijs. Shake 
gedurende 10 seconden en giet de 
volledige inhoud in een Tiki-Mug 
over. Werk af met een takje munt 
en gedroogde limoen en eventueel 
een brandend stukje kaneel! Het re-
sultaat laat je even wegdromen naar 
exotischer oorden!

SINGAPORE 
SLING

BLOODY 
MARY




