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VERLIEFD OP AMSTERDAM
Bijna wekelijks word ik wakker in een andere stad, maar Amsterdam blijft mijn grote liefde.
De Amsterdam City Guide met mijn favoriete adressen in de leukste wijken van de stad is het
kroonstuk op Your Little Black Book. Zolang ik mij kan herinneren heb ik ervan gedroomd om
ooit in Amsterdam te wonen. Als klein meisje uit de provincie had de stad iets magisch. Want,
daar gebeurde het! Fietsen over de grachten, de winkels en op iedere hoek van de straat een gezellig café; Amsterdam has it all. Als tiener ging ik er, als ik de kans had, al heen om te winkelen,
clubben of om een festival te bezoeken. En nu ik er alweer tien jaar woon, kan ik recht uit mijn
hart zeggen: Amsterdam en ik horen bij elkaar.

Steden veranderen voortdurend: wijken waar je eerst niet wilde komen zijn nu de hipste wijken
van de stad. Concept stores zijn de place to be om unieke items te shoppen. Daar vind je zorgvuldig samengestelde collecties van spullen met een verhaal. De restaurant scene is getransformeerd van bruine eetcafés en klassieke bistro’s tot restaurants en bars met de mooiste interieurs.
Of je er nu een vijfgangendiner eet of alleen een daghap, met de tips uit deze City Guide eet je
sowieso lekker.
Ik houd van de diversiteit van Amsterdam, my big tiny city. Alles is er, maar als je in de wijken uit
dit boek gaat rondstruinen zal het voelen alsof je telkens in een kleine stad bent. Van het ruige
Amsterdam-Noord tot de upcoming Baarsjes, de mooie grachtengordel en de knusse Jordaan. In
iedere wijk geef ik tips om van je Amsterdam bucketlist af te vinken, en een wandelroute langs
mijn favoriete hotspots. Om je leven nog makkelijker te maken vind je in dit boek ook lijstjes van
de leukste koffietentjes tot spots om te ontbijten en winkelen.
Veel plezier!
Liefs,
Anne de Buck
YOURLITTLEBLACKBOOK.ME | ANNE@YOURLITTLEBLACKBOOK.ME | @YOURLBB (ALLE SOCIAL-MEDIAKANALEN)
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VOORWOORD

Vanuit die liefde voor Amsterdam is zelfs mijn urban travel platform Your Little Black Book
ontstaan. Het heerlijke aan steden vind ik namelijk dat er altijd iets te ontdekken is. Dagelijks deel
ik op YOURLITTLEBACKBOOK.ME de leukste adressen in de stad en geef ik ieder weekend tips wat er
te doen is in Amsterdam. Inmiddels is mijn site uitgegroeid tot de grootste urban travel blog van
Nederland. Als professional travel blogger leef ik nu mijn droom en reis de hele wereld over!

@YOURLBB

GOOD
TO KNOW

Centraal Station

Bezig om een trip naar Amsterdam te plannen?
Ontdek hoe je er niet als een toerist uitziet op je
gehuurde fiets. Koop kaartjes voor dat éne gave
festival als je in town bent en leer wanneer je casual
of juist dressed up je hotelkamer of appartement uit
moet wandelen. Met deze praktische tips ontdek jij
Amsterdam als een echte local!

12

AMSTERDAM CITY GUIDE

365 DAGEN
City trips kun je perfect het hele jaar
door doen. Ieder seizoen heeft zijn eigen
charme. Ieder seizoen heeft zijn eigen
charme en toffe events die je niet wilt
missen als je in town bent.

Events om niet te missen:
• Amsterdam Fashionweek
FASHIONWEEK.NL – JULI

• Dance festivals
• Vondelpark openluchtconcerten
OPENLUCHTTHEATER.NL - JULI & AUGUSTUS

• Gay Pride

Events om niet te missen:
• Koningsdag – 27 APRIL
• Amsterdam Coffee Festival
AMSTERDAMCOFFEEFESTIVAL.COM – MAART

• Bevrijdingsdag – 5 MEI
• De Rollende Keukens

AMSTERDAMGAYPRIDE.NL – AUGUSTUS

• Grachtenfestival
GRACHTENFESTIVAL.NL – AUGUSTUS

• Artis ZOOmeravonden
GOOD TO KNOW

LENTE
Bij het doorbreken van de eerste
zonnestralen zoekt iedereen massaal de
terrassen op. Het foodfestivalseizoen gaat
weer van start en op Koningsdag kleurt
de stad oranje.

ARTIS.NL – JUNI/AUGUSTUS

• Sail

SAIL.NL – EENS IN DE VIJF JAAR

HERFST
Het seizoen dat het nachtleven zich
weer naar de clubs verplaatst, nieuwe
restaurants de deuren openen en we
massaal met vrienden naar de kroeg gaan.

ROLLENDEKEUKENS.AMSTERDAM – MEI

• Taste of Amsterdam
TASTEOFAMSTERDAM.COM – JUNI

• World Press Photo
WORLDPRESSPHOTO.ORG – APRIL/JULI

• Opening festivalseizoen – VANAF APRIL

Events om niet te missen:
• Amsterdam Dance Event
AMSTERDAM-DANCE-EVENT.NL – OKTOBER

• Jordaan Festival
JORDAANFESTIVAL.NL – SEPTEMBER

• Open Monumentendag
OPENMONUMENTENDAG.NL –

ZOMER
Amsterdam is te gek in de zomer. Iedere
week is er wel een festival waarop je de
hele dag kunt dansen. Boten varen op de
grachten en de parken zijn afgeladen met
picknickkleden.

SEPTEMBER

• Museumnacht MUSEUMNACHT.AMSTERDAM
– NOVEMBER

• Amsterdam Marathon, TCSAMSTERDAMMARATHON.NL – OKTOBER

• IDFA

IDFA.NL – NOVEMBER
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BUCKET
LIST

Rollende Keukens

Een bucketlist met dingen die iedere Amsterdammer
én toerist eens in zijn leven zou moeten doen als het
om Amsterdam gaat. Bekende en minder bekende
must do’s. Van klassiek en chique tot ruig en
upcoming. Vink ze een voor een van je bucketlist af.
Te veel voor een weekend, zodat je altijd een reden
hebt om terug te komen naar Amsterdam.
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Lookout bij A’DAM Toren

Barbecueën in het Vondelpark

Naar een Jordanees café

NDSM-Werf

Amsterdam Museum

Tassenmuseum Hendrikje

Tuschinski

Street Art Tour

Pont naar Noord

Kaasproeverij bij Kef

Rijksmuseum

Gerard Doustraat

Foodtrucks in het Vondelpark

Brandt en Levie Worstatelier

Eten op Vuurtoreneiland

De Foodhallen

Varen over de grachten

Concert in het Concertgebouw

Hotelletje pakken in eigen stad

Dim sum bij Oriental City

Stedelijk Museum

Festival bij Ruigoord

Stroopwafel eten op Albert Cuypmarkt

Haarlemmerstraat & Haarlemmerdijk

Dineren bij Rijsel

Clubben bij De School

Sunday markets

Van Gogh Museum

Anne Frank Huis

De Negen Straatjes

Amsterdam vanaf een rooftop

Op een boot met Koningsdag

Rollende Keukens

Museumnacht

Zonsondergang bij Pllek

IJ-hallen

Tropenmuseum

Zwemmen bij Café De Ceuvel

Bierproeven bij een craft brouwerij

Foam

Onder het Rijksmuseum door fietsen

BUCKETLIST

Fietsen over de grachten
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SHORT
LISTS

Rijsel

Lijstjes met in een overzicht de beste tips. Bij Your
Little Black Book zijn we er gek op. In deze shortlists
vind je de favorieten per thema op een rij. Gewoon,
omdat je soms geen zin hebt om te zoeken of te lezen.
Van de beste hotels tot koffietentjes en van concept
stores tot nightlife.

20

AMSTERDAM CITY GUIDE

15 X FIJNSTE HOTELS

Dat je alleen maar in je hotel bent om te slapen, mag geen excuus zijn
om in een oubollig hotel te belanden. Een fijn hotel met een goed bed
én een mooi interieur maakt een city trip nóg leuker. Soms héél luxe of
romantisch, soms stoer of budget design. Daarom in deze shortlist de
leukste hotels van Amsterdam op een rij.
mag overslaan. Ontbijten doe je
in restaurant Remise47 waar je
ook ’s avonds lekker kunt eten.
BELLAMYPLEIN 47,
HOTELDEHALLEN.COM
1

2

HERENGRACHT 255, THEHOXTON.COM
2 Hotel De Hallen
Hotel De Hallen vind je in
een voormalige tramremise
in Amsterdam Oud-West. De
kamers van dit designhotel zijn
heerlijk luxe en het interieur
mooi. Veel van de originele
details van het gebouw zijn nog
zichtbaar. In het pand bij Hotel
De Hallen vind je ook een
bioscoop en indoor foodmarkt
De Foodhallen die je zeker niet

3

3 Conservatorium hotel
In een prachtig pand bij het
Museumplein vind je het
Conservatorium hotel met
restaurant Taiko, een van de
beste Japanse restaurants
van de stad. Zoals de naam al
doet vermoeden, is dit hotel
gevestigd in het pand waar ooit
het conservatorium zat. Als je
hier logeert, zal het je aan niets
ontbreken. Bestel vooral het
ontbijt als roomservice zodat
je langer kunt genieten van je
kamer. Ga daarna relaxen in de
luxe Akasha Spa voor een extra
goed begin van de dag.
VAN BAERLESTRAAT 27,
CONSERVATORIUMHOTEL.COM
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1 The Hoxton
Naar The Hoxton ga je niet
alleen om te logeren. De lobby
is een populaire spot waar
hippe locals afspreken voor
koffie of cocktails. De kamers
zijn stoer ingericht en met een
beetje geluk heb je uitzicht op
de grachten. Hang ’s avonds de
breakfast bag buiten de kamer
en als je wakker wordt staat je
ontbijtje klaar voor de deur. In
The Hoxton worden wekelijks
toffe events georganiseerd.

@YOURLBB

24 UUR IN AMSTERDAM

In Amsterdam voor een lay over of een gezellig
dagje uit? Start je dag in De Pijp, doe iets
cultureels en ga van hotspot naar hotspot.
We starten vandaag in de Gerard Doustraat bij
Wandeling 2.

24
UUR

09:00 ontbijt
In de gezellige Pijp is De Wasserette al
jarenlang een van de leukste spots voor
een goed ontbijt. Ze zijn vroeg open,
schenken heerlijke koffie en hebben een
menukaart vol lekkere sandwiches.
DE WASSERETTE, EERSTE VAN DER HELSTSTRAAT 27,
DEWASSERETTE.COM

10:00 Gerard Doustraat
De hipsterstraat van De Pijp is de Gerard
Doustraat vol mooie concept stores en
speciaalzaken.
GERARD DOUSTRAAT

11:00 Albert Cuypmarkt
Een wandeling in De Pijp is niet
compleet zonder de Albert Cuypmarkt
te bezoeken waar ze de lekkerste verse
stroopwafels van Amsterdam verkopen.

09:00
Ontbijt

44

10:00
Gerard Doustraat

11:30 lunch
CT coffee & coconuts is een van de
mooiste hotspots van Amsterdam waar
je tijdens lunch smakelijke en healthy
gerechten eet.
CT COFFEE & COCONUTS, CEINTUURBAAN 282-284,
CTAMSTERDAM.NL

13:00 museum
Vlak bij De Pijp vind je het Museumplein
met drie iconische musea van Amsterdam: het Rijksmuseum, het Stedelijk
Museum en het Van Gogh Museum. Ga
afhankelijk van je persoonlijke smaak een
expositie bekijken.
• RIJKSMUSEUM, MUSEUMSTRAAT 1, RIJKSMUSEUM.NL
• STEDELIJK MUSEUM, MUSEUMPLEIN 10,
STEDELIJK.NL
• VAN GOGH MUSEUM, MUSEUMPLEIN 6,
VANGOGHMUSEUM.NL

11:00
Albert Cuypmarkt

11:30
Lunch

AMSTERDAM CITY GUIDE

Neem een taxi (9 minuten) of wandel
(20 minuten) via de Spiegelstraat en
Prinsengracht naar de Runstraat in de
Negen Straatjes. Daar gaan we verder met
Wandeling 5 in de Grachtengordel en
Negen Straatjes.

DE9STRAATJES.AMSTERDAM

17:00 borrel
De lobby van The Hoxton-hotel is niet
alleen voor hotelgasten. Het interieur
en de vibe geven je het gevoel niet in Amsterdam, maar in Brooklyn (NY) te zijn.
Het is een fijne borrelspot om de hoek bij
de Negen Straatjes en vlak bij de Jordaan.

• SALMUERA, ROZENGRACHT 106-H, SALMUERA.NL
24/48/72 UUR IN

15:00 Negen Straatjes
De gezellige Negen Straatjes verbinden
de Prinsengracht en de Singel met elkaar.
Een walhalla voor wie houdt van bijzondere winkels. Je vindt er flagship stores
van mooie merken, vintage winkels en
concept stores. Afgewisseld met koffieen lunchtentjes. Voor een koffiebreak is
de Reestraat een aanrader waar je onder
andere Pluk en Ree7 vindt.

19:00 early dinner
Aan goede restaurants in Amsterdam
geen gebrek. En natuurlijk is het vele
malen leuker om bij een hidden gem te
eten dan bij een restaurant dat je zonder
deze guide ook wel had gevonden.
Daarom vier tips voor restaurants waar je
gegarandeerd een fijne avond hebt. Stuk
voor stuk verschillend, maar met goede
service en heerlijk eten.
• DE LUWTE, LELIEGRACHT 26,
RESTAURANTDELUWTE.NL
• TALES & SPIRITS, LIJNBAANSSTEEG 5,
TALESANDSPIRITS.COM
• CAFÉ DE KLEPEL, PRINSENSTRAAT 22,
CAFEDEKLEPEL.NL

AFTER DINNER
Nog zin in een cocktail na het eten?
Ga dan naar Vesper om de hoek van de
Haarlemmerstraat.
VESPER, VINKENSTRAAT 57, VESPERBAR.NL

THE HOXTON AMSTERDAM, HERENGRACHT 255,
THEHOXTON.COM

13:00
Museum

15:00
De Negen
Straatjes

17:00
Borrel

19:00
Early dinner
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OOST
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Roest

Amsterdam-Oost onderging in de afgelopen vijf
jaar een ware transformatie. Van multiculturele
wijk met de Dappermarkt als kloppend hart naar
hipsterwijk waar de ene na de andere hotspot de
deuren opent. Met mooie parken als het Oosterpark
en Park Frankendael, omringd door statige gebouwen
en gezellige foodmarkten. Maar ook met de stoere
Wibautstraat, het Beukenplein vol met terrassen, de
trendy Javastraat en upcoming Czaar Peterstraat.
Oost is divers en daardoor geliefd bij de locals.
52
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BUCKET
LIST

24 Tropenmuseum
Het Tropenmuseum staat in het teken
van wereldculturen en huist in een
prachtig gebouw aan de rand van het
Oosterpark. Niet alleen een aanrader
voor de wisselende tentoonstellingen die
aansluiten bij de huidige tijdgeest, maar
ook vanwege het fijne museumcafé. Het
terras van Grand Café De Tropen op het
bordes van het museum is in de zomer een
echte aanrader.
LINNAEUSSTRAAT 2, TROPENMUSEUM.NL, 0880042800, TRAM: 9 – EERSTE VAN SWINDENSTRAAT

5 Canvas & de Volkshotel rooftop
De rooftops in Amsterdam zijn dan
misschien op één hand te tellen, maar voor
een beetje New York-gevoel meer dan een
bezoekje waard. Ga in Oost naar het hippe

WIBAUTSTRAAT 150, VOLKSHOTEL.NL, 020-2612110,
METRO: 51, 53 & 54 – WIBAUTSTRAAT,
TRAM: 3 – WIBAUTSTRAAT/RUYSCHSTRAAT

25 Javastraat
Een van de leukste straten in Oost is de
trendy Javastraat. Dit deel van Oost wordt
ook wel de Indische Buurt genoemd. Hier
vind je van origine veel buurtwinkels waar
je producten koopt uit alle windstreken.
Naast de Turkse groenteboer vind je
nu leuke koffiebars, goede restaurants,
gezellige cafés om te borrelen en concept
stores.
8 Park Frankendael & Pure Markt
Ooit een stadskwekerij die
Amsterdammers voorzag van verse
groenten, nu een mooi park waar je
fijn kunt wandelen. In het park staat
de enige overgebleven buitenplaats van
Amsterdam: Huize Frankendael. Daar
kun je na een wandeling iets drinken bij
restaurant Merkelbach. In het park worden
regelmatig events georganiseerd waaronder
(bijna) iedere maand op zondag de Pure
Markt. De place to be voor ambachtelijk
eten en een culinaire middag.
HUIZEFRANKENDAEL.NL, PUREMARKT.NL
53

OOST

19 Oosterpark
Het Oosterpark is de achtertuin van
de locals in Oost. Recentelijk is het
park gerenoveerd en een fijne plek
voor een wandeling, picknick of
hardlooprondje. Rondom het Oosterpark
vind je veel gezellige buurtcafés en het
Tropenmuseum.

Volkshotel. Waar je kunt slapen, werken,
eten en clubben. Op de zevende verdieping
vind je restaurant Canvas mét dakterras,
vanwaar je een fantastisch uitzicht hebt
over de stad en ook nog eens erg lekker
kunt eten.

YOURLITTLEBLACKBOOK.ME

NIEUWE ZIJDE

OOST

CENTRUM
Nieuwmarkt

WANDELING 1

10 &KLEVERING

32 NELIS

11 BAR WISSE

33 DRAAGBAAR

12 HET FAIRE OOSTEN

34 DIV. DAMESBOUDOIR

13 MICHEL-INN
14 OLIVES & MORE

35 WILDE ZWIJNEN & EETBAR WILDE ZWIJNEN

15 THULL’S

36 KEF

16 EDDY SPAGHETTI

37 CP113

17 COFFEE BRU

38 MAGAZIN

18 BAR BUKOWSKI

39 WORSCHT

19 OOSTERPARK

40 AMSTERDAM ROEST

t

54

traa

20 ALL THE LUCK IN
THE WORLD

29 BAR GALLIZIA

2

3

Wibautstraat

DE PIJP

M
5

OOSTERP
BUUR
4

.

31 BAR BASQUIAT

1

c ht M

utstr

9 BIGGLES

ra
Singelg

Wiba

30 THE WALTER
WOODBURY BAR

M

r.

8 PARK FRANKENDAEL
& PURE MARKT

an

t
pers

28 BEDFORD STUYVESANT

nla

Cam

27 HARTJE OOST

7 DE VERGULDEN
EENHOORN

de

6

el

DE
WETERINGSCHANS
26 DIV.
HERENKABINET

6 RIJSEL

Weesperplein

Amst

25 JAVASTRAAT

Magere
Brug

auts
Wib

24 TROPENMUSEUM

5 CANVAS & DE VOLKSHOTEL ROOFTOP

Artis Z

Mid

at

4 RESTAURANT C

ge

stra

23 LOUIE LOUIE

nta

sper

22 DE BIERTUIN

3 STEK

Pla
Wee

2 BETER & LEUK

M

el

21 GRACHTENGORDELWE ARE VINTAGE

Waterlooplein

Amst

1 BOTERHAM

Scheepvaar
museum

M

Amstel

AMSTERDAM CITY GUIDE

rt-

Oo
ste
nb
u
Nie rgerg
uw rac
eva ht
a

37
36

39
38

CZAAR
PETERBUURT

rt

Zoo

n

DAPPER-

24

e

tr.

14 13
15

tr.
uss
tori
Pre

16

12
11
10 9

8

g

we
en

dd

Mi

ijk
gd
Rin

OOST

m tr.
ille lss
W ke
u
Be

TRANSVAALBUURT

aat

18

7

pers

sstr

20

17

deweg

Insulin

aeu

19

Linn

Oosterpark

PARKRT

l

INDISCHE BUURT
Amsterdam
Muiderpoort

OOST

ad

in- BUURT
mel
Com raat
t
s
23
22
21

Entrepothaven

Zeeburgerdijk
Bor
neo
stra
at
32
29
27 28
35
25 26 30
31 34
33

Dap

k
Maurits

Piet H einkade

40

Park
Frankendael

1 kilometer

M

55

@YOURLBB

ETEN&
DRINKEN

23 LOUIE LOUIE
Een prachtig groot pand aan
het Oosterpark waar je van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat welkom bent. Louie Louie
is de huiskamer van Oost om te
ontbijten, lunchen, gewoon koffie
te drinken of te borrelen. Op de
menukaart staan gerechten die
geïnspireerd zijn op de LatijnsAmerikaanse keuken. Later op de
avond gaat de muziek een tandje
harder.
LINNAEUSSTRAAT 13, LOUIELOUIE.NL,
TRAM: 9 – EERSTE VAN SWINDENSTRAAT

TIP!
Reserveer van
tevoren een
tafel zodat je
zeker weet dat
je een plek hebt
bij de trendy
restaurants.

6 RIJSEL
Rijsel zit steevast iedere avond vol.
Niet zo gek ook, want hier draait
het om puur en authentiek eten
dat geïnspireerd is op de Franse
keuken. De menukaart met altijd
een heerlijk driegangenmenu
wisselt regelmatig. Dit unieke
restaurant is gevestigd in een oude
huishoudschool, met een enorme
open keuken en vintage meubels.
Reserveren is een must!
MARCUSSTRAAT 52, RIJSEL.COM, 0204632142, TRAM: 3 – WIBAUTSTRAAT/
RUYSCHSTRAAT, TRAM: 12 – STATION
AMSTERDAM AMSTEL, METRO: 51, 53 & 54
– WIBAUTSTRAAT

3 STEK
Wanneer je op zoek bent naar een
leuke ontbijt- en lunchspot, moet
je naar Stek in de Wibautstraat.
Aan de buitenkant is het pand
zeldzaam lelijk, maar laat je daar
niet door afschrikken. Binnen is
het interieur gezellig en industrieel: stoere houten tafels met
vaasjes met veldbloemen en oude
schoolstoelen. De menukaart staat
vol met sandwiches, salades en
soepen en in het weekend is Stek
ook voor de borrel geopend.
WIBAUTSTRAAT 95, STEK-AMSTERDAM.COM,
METRO: 51, 53, & 54 – WIBAUTSTRAAT,
TRAM: 3 – WIBAUTSTRAAT/RUYSCHSTRAAT

Rijsel
56

11 BAR WISSE
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
kun je in de Linnaeusbuurt terecht bij Bar
Wisse. Een bar met een vrolijke blauwe
gevel waar je je direct thuis voelt en waar
je de hele dag door goed kunt eten. De
muurschildering en mooie bar zijn de
eyecatchers van de zaak. In de zomer heeft
Bar Wisse een terras aan de Ringvaart.
LINNAEUSKADE 1A, 020-2219228, TRAM: 9 – HOGE
WEG OF PRETORIUSSTRAAT

18 BAR BUKOWSKI
Op het Beukenplein in Oost vind je
verschillende eet- en borrelplekken
waarvan Bar Bukowski een van de
favorieten is. Een typische all day hotspot,
want open van ontbijt tot laat op de
avond. Dit gezellige café serveert heerlijke
Flammkuchen, heeft in de zomer een

OOST

Bar Bukowski

fijn zonnig terras en transformeert in het
weekend en deel van de bar in Henry’s Bar
waar je lekkere cocktails kunt drinken!
OOSTERPARK 10, BARBUKOWSKI.NL, 020-3701685,
TRAM: 3 & 7 – BEUKENWEG

17 COFFEE BRU
Op het upcoming Beukenplein ga je voor de
beste koffie naar Coffee Bru. Het interieur
is gezellig waardoor de kans groot is dat
het niet bij één koffie blijft. Licht hout, veel
groene planten en in de zomer een klein
terras. Voor bij de koffie hebben ze de meest
lekkere taarten zoals Red Velvet Cake. Ook
kun je er ontbijten en lunchen.
BEUKENPLEIN 14, COFFEEBRU.NL, 020-7519956,
TRAM: 3 & 7 – BEUKENWEG

57
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SHOPPEN

27 HARTJE OOST
Bij Hartje Oost draait het om
twee dingen: koffie en mooie
merken. Ontbijt of lunch hier
met huisgemaakte gerechten die
zo veel mogelijk gemaakt worden
met lokale ingrediënten. Daarna
shop je in de winkel de leukste
must haves. Bij deze winkel in
de Javastraat vind je een goed
samengestelde collectie van mode
tot accessoires en van vintage tot
zelfontworpen items.

TIP!
Haal bij Kef en
Worscht lekkers
voor in de
picknickmand
en ga naar het
Oosterpark.

33 DRAAGBAAR
Als je door de Javastraat loopt,
moet je tegenwoordig zeker ook
de zijstraten meenemen. In de
Sumatrastraat vind je concept store
Draagbaar. Een winkel en kapsalon onder een dak. In de salon
wordt louter gewerkt met organic
haarproducten die je haar zijdezacht laten aanvoelen. De winkel
staat vol met mooie producten van
opkomende ontwerpers waarvan
veel merken uit Amsterdam
komen.
SUMATRASTRAAT 54, DRAAGBAAR.NU,
TRAM: 7 – MOLUKKENSTRAAT

15 THULL’S
De term Amsterdams zuur wordt
bij Thull’s in de Pretoriusstraat
eer aan gedaan. Bij deze unieke
eetwinkel draait alles om pickles:
ingemaakte groenten in allerlei
soorten. De lunchkaart staat
vol bijzondere broodjes met
authentiek beleg dat je niet
vaak meer op de Amsterdamse
menukaarten tegenkomt. En dat
maakt deze hidden gem zo leuk.
Tip: je kunt hier alles ook to go
bestellen. Van avondmaaltijden
tot huisgemaakte conserven voor
in de voorraadkast.

JAVASTRAAT 23, HARTJEOOST.NL, 0202332137, TRAM: 7 – MOLUKKENSTRAAT

PRETORIUSSTRAAT 69, THULLS.NL,
020-3635474, TRAM: 7 – BEUKENWEG
Thull’s
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10 &KLEVERING
Wie graag mooie items voor in huis shopt,
moet de naam &Klevering goed onthouden.
Hier vind je de meest originele items die
altijd on trend zijn. Deze winkel heeft
verschillende vestigingen in de stad en is in
Oost te vinden op de Middenweg. Wie op
zoek is naar een bijzonder cadeau, nieuw
servies of accessoires voor in huis is hier aan
het goede adres.
MIDDENWEG 38, KLEVERING.NL,
020-3637354, TRAM: 9 – HOGEWEG

37 CP113
Bij concept store CP113, vernoemd naar de
afkorting van de Czaar Peterstraat en het
huisnummer, vind je alles onder een dak.
Je shopt er trendy kleding uit een collectie
met merken van over de hele wereld. Maar
ook kun je hier vintage items en leuke

OOST

Hartje Oost

accessoires kopen. En hadden we al gezegd
dat je hier terechtkunt voor een kop koffie?
CZAAR PETERSTRAAT 113, CP113.COM, 020-2231976,
TRAM: 14 – PONTANUSSTRAAT, TRAM: 10 – EERSTE
LEEGH WATERSTRAAT

12 HET FAIRE OOSTEN
Het Faire Oosten is een winkel en kunstgalerie in een. Leuk voor woonaccessoires,
kleding en verzorgingsproducten. Maar
nog leuker omdat het veelal lokale en
fairtradeproducten zijn die je hier vindt.
In het galeriegedeelte worden een paar keer
per jaar exposities gehouden waar je kunst
kunt kopen voor een betaalbare prijs.
WALDENLAAN 208, HETFAIREOOSTEN.NL,
TRAM: 7 – LINNAEUSSTRAAT/WIJTTENBACHSTRAAT

67

