R EIZEN

JA N

JA N

DOOR MYRTHE DE BOER

DOOR MYRTHE DE BOER

Modetour

Water in
de mond

Heel sexy is de Okura-toren van buiten niet, en dus was de verrassing
groot toen we er een kamer boekten om bij te komen van de drukte
thuis. Het magistrale Japanse restaurant in de toren kenden we, net
als Ciel Bleu en de cocktailbar met panorama-uitzicht over de stad –
maar dat er ook een geweldig betaalbaar restaurant is, Serre, én het
grootste hotelzwembad van Europa (met uitgebreide spa), wisten we
niet. Hier kun je serieus baantjes trekken. De kamers zijn goddelijk en
hebben een ‘press for champagne’-knop: één druk op deze glimmende knop en er wordt een fles Veuve Clicquot gebracht. okura.com

Nederland
Pantoffeldier

Je hebt vrij, dus je kunt alles op z’n pantoffeltjes doen. Wat dacht je van deze lamswollen
Billi Bi’s? € 170 via de Bijenkorf

Toplocaties in Rotterdam,
Utrecht en Amsterdam
waar je heerlijk kunt dineren op grote hoogte met
fantastisch uitzicht. Da’s
pas haute cuisine.

De nieuwe
Hollandse pot

Op het beboste dak van het iconische
spiegelgebouw Depot Boijmans Van
Beuningen is een fijn restaurant op
34,5 meter hoogte geopend. Het nononsense restaurant – helemaal in lijn
met de Rotterdamse mentaliteit – heeft
een Nederlandse keuken met aandacht
voor lokale (seizoens)producten. Ook de
drankkaart kreeg een regionale schwung,
met Schiedamse jenever en bieren uit de
buurt. boijmans.nl

James.
At your service

Toch al in Rotterdam voor het kunstdepot
en dakrestaurant van Boijmans? Plak er
dan een overnachting aan vast in driesterrenhotel The James. Het designhotel
ligt in het stadscentrum en zou je city
chic kunnen noemen; warm design met
gouden details, veel fluweel op stoelen
en banken en geweldige grafisch prints
op de muren en vloeren. thejames.nl
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Met het heropeningprogramma Mode 2.021
Antwerpen – Mode/
Bewust van het MoMu
wordt in Antwerpen de
modecultuur opnieuw op
de kaart gezet. Over de
tentoonstellingen schreven we al in de rubriek Uit
& Thuis, maar ook de modewandeling (met gids)
is de moeite waard. Net
als een bezoek aan het
Mariabeeld in de OnzeLieve-Vrouwekathedraal,
dat door modehuis Natan
gekleed is in een jurk
in de kleur van hoop en
geluk. Daarnaast zijn er op
diverse locaties tal van activiteiten rond het thema
‘mode in transitie’. T/m
januari 2022 momu.be

In Utrecht is een
oude watertoren omgetoverd tot restaurant, waar je behalve
van een vier- tot
zesgangendiner, kunt
genieten van een
waanzinnig uitzicht
over de stad. Op het
menu gerechten met
‘eenvoudige’ ingrediënten als knolselderij, biet, schol en
varkenshaas. Maar
vergis je niet, daar
worden bijzonder lekkere en verrassende
culinaire dingen mee
gedaan. Watertanden
in de watertoren!
wturbankitchen.nl

Smell de koffer

De Myrrhe-roomspray van Diptyque geurt
heerlijk nootachtig, met balsem, honing,
amber, een vleugje kruiden en leer. Tip:
spray wat in de koffer. € 52 via skins.nl

Chef-kok Jim de Jong van
Depot Boijmans Van Beuningen

FOTOGRAFIE URBAN KITCHEN LARS VERKROOST PHOTOGRAPHY, THE JAMES ROTTERDAM, RESTAURANT RENILDE AAD HOOGENDOORN, MOMU,
MUSEUM PLANTIN MORETUS/P.LACE.S.: STANY DEDEREN, CHANEL, COCO CHANEL KOSMOS UITGEVERIJ, FIERA CHANTAL ARNTS, BOTANIC
SANCTUARY ANTWERP MARKETING DELUXE

Verrassing!

R EIZEN

Place to be

In Museum Plantin Moretus, een karakteristieke patriciërswoning
waar Plantin in de zestiende eeuw zijn drukkerij vestigde, vind je de
oudste drukpersen ter wereld, een prachtige bibliotheek en een idyllische binnentuin. Het museum is ook een van de vijf locaties van de
tentoonstelling P.LACE.S, waar de Antwerpse kantgeschiedenis tot in
de puntjes wordt belicht. Bezoeken dus, die (kant)handel! T/m januari
2022 museumplantinmoretus.be

Werelds

Stadsreiniging

Chanels L’Eau de Mousse bevrijdt je huid
van onzuiverheden, vuil uit de stad en
restjes uv-filter. € 47

Hou je van mode? Moet je
naar Antwerpen. De stad
barst van de expo’s, openluchtprojecten, stadswandelingen en activiteiten
rond het thema ‘mode
in transitie’.

De oosterse kant
van Cartier

Zin in een dubbele citytrip? Pak de Thalys
van Antwerpen naar Parijs en bezoek de
tentoonstelling Cartier et les arts de l’Islam.
Aux sources de la modernité in Musée des
Arts Décoratifs. Aan de hand van ruim vijfhonderd juwelen, leenstukken, islamitische
meesterstukken, boeken, foto’s en oude
documenten krijg je een beeld van de invloed van islamitische kunst op juwelenhuis
Cartier. T/m 20 februari 2022 madparis.fr

Voor in de trein

Het levensverhaal van Coco Chanel, met
mode-illustraties van de wereldberoemde
Megan Hess. € 24,99 via bol.com

Toevluchtsoord

Botanic Sanctuary Antwerp is het eerste
vijfsterrenhotel van de stad. Het heeft vier restaurants die gerund worden door de chefs van
sterrenrestaurant Hertog Jan, Bar Bulot, de Nederlandse chef Jacob-Jan Boerma en Wouter
Van Tichelen. Die hoge standaard is door heel
het hotel doorgevoerd, van het serene interieur
tot de hoogwaardige spa. botanicantwerp.be

Tegelwijsheid

In de gerestaureerde handelsbeurs van
Antwerpen zit Fiera Antwerp. Dit restaurant
met oogstrelend interieur – volledig afgestemd op de prachtige originele tegelvloer –
opende dit jaar en was direct een hit onder
de Belgen. De chefs zijn thuis in de plantbased cuisine, maar toveren ook geweldige
vis- en vleesgerechten op tafel. fiera.be
JAN 143

