
winkel

ST. APE
amsterdam – St. Ape 
begon als Nederlands merk 
online. Via de webshop 
verkopen ze drie collecties: 
ready-to-wear (spijkerbroe-
ken, T-shirts, leren jassen), 
couture à porter (eigen cre-
aties in kleine oplagen) en 
made to measure, oftewel op 
basis van wensen van klan-
ten. Sinds kort heeft St. Ape 
een winkel in Amsterdam-
Zuid, waar je onder het ge-
not van een kop koffie (of een 
glas champagne) eventueel 
op afspraak terechtkunt. Het 
is een opvallend grijs pand 
waar de kleding, die St. Ape 
als rock chic omschrijft, 
prachtig tot zijn recht komt.
shop.saint-ape.com

hotel

RELAIS & 
CHÂTEAUX 
WEESHUIS  
gouda – Dit voormalige 
weeshuis heeft een complete 
metamorfose ondergaan. 
Van een verstild monument 
is het veranderd in een luxe 
boetiekhotel vol charmante 

chique. Of zoals ze het zelf 
schrijven op de website: “Hier 
loopt u vol verwachting uw 
eigen bubbel in om deze wat 
later vol inspiratie en nieuwe 
dromen weer te verlaten.” De 
kamers zitten vol historische 
details en dat is hier geen 
makelaarsjargon maar pure 
schoonheid. Het pand ademt 
geschiedenis, maar heeft een 
moderne jas aangetrokken.
wshs.nl

champagnebar

PETIT LATOUR
noordwijk – Grand Hotel 
Huis ter Duin heeft een tijdelijke 
champagnebar geopend op 
de eerste verdieping. Tot eind 
februari kun je er terecht voor 
verschillende champagnes met 
bijpassende Franse gerechtjes. 
Petit Latour is een samenwerking 
tussen het hotel en Ruinart. De 
gerechten zijn speciaal gecre-
eerd door chef Marcel van Lier 
van grote broer Latour, het met 
een Michelinster bekroonde 
restaurant van Huis ter Duin.
huisterduin.com/wine-dine

restaurant

DE JAPANNER  
OP IJBURG
amsterdam – Sushi eten in 
een strandtent, wie wordt daar 
nou niet blij van? Op Strand 
IJburg is een tweede vestiging 
van De Japanner geopend. Het 
concept van De Japanner is 
gebaseerd op de izakaya: kleine 
kroegen waar arbeiders na een 
lange dag hard werken even 
ontspannen met bier, sake en 
fingerfood. Naast sushi staan hier 
alle bekende Japanse klassie-
kers op de kaart, van edamame 
en zalm tataki tot gyoza dum-
plings en sashimi. 
dejapanner.com

restaurant

CRISTÓ
zierikzee – Afgelopen zomer wonnen 
chef-kok Kees Visser en souschef Jeffrey 
Buijl de prestigieuze Bocuse d’Or voor hun 

kookkunsten in restaurant Cristó. Hier 
dineer je op hoog niveau in een van de 
oudste panden van Zierikzee. Het restau-
rant is onderdeel van hotel Mondragon, dat 
al meer dan een eeuw aan de Oude Haven 
zetelt. In deze historische én romantische 

setting geniet je van een moderne verta-
ling van Franse klassiekers, zoals een steak 
tartare met boekweit. Af en toe maken de 
heren korte uitstapjes naar de Baskische 
keuken.
mondragon.nl/gastronomie

hotel

BOUTIQUEHOTEL 
VILLA WANROOY
doetinchem – Weekendje 
weg naar de lommerrijke 
Achterhoek? Logeer dan in 

deze monumentale villa 
met een ruime stadstuin. 
In 2020 is het monumentale 
pand omgetoverd in een 
eigentijds boetiekhotel met 
zeven kamers. Elke kamer 
heeft een eigen kleurenthema 
en inrichting. Het voelt 

alsof je bij vrienden op 
bezoek bent: Villa Wanrooy is 
kleinschalig en persoonlijk. 
Op loopafstand bevinden zich 
bovendien fijne restaurants, 
verrassende winkels en je 
duikt zo de natuur in.
villa-wanrooy.nl
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sushi op het strand, charmante historie in een modern jasje  
maar ook mai tai met geitenkaaskroketjes en hup, de natuur in!
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tapasbar

FUEGO 
harderwijk – Tapas en 
cocktails, er zijn mindere com-
binaties denkbaar. Bij Tapasbar 
Fuego in Harderwijk staan alle 
bekende klassiekers op de 
kaart, van een Cosmopolitan met 
een portie kruidige gehaktbal-
letjes tot een Mai Tai met geiten-
kaaskroketjes. De zaak ademt 
warmte, met bruinlederen zitjes, 
veel groen en retro hanglampen. 
En let ook even op de prachtige 
tegels aan de wanden en op de 
vloer rond de bar die zo uit de 
jaren 70 lijken te zijn geslopen.   
fuego-tapasbar.nl


