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1 UIT JE EIGEN STAD CS Je hoeft het station niet

hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn en het interieur

eens uit voor deze fijne plek. Bij Uit Je Eigen Stad ser-

is nog steeds indrukwekkend. Fenix Foodhal zit erachter

veren ze naast goede koffie ook lekkere gerechten met

en is een soort indoor-markt met de lekkerste hapjes.

groenten van de boerderij.

watertaxirotterdam.nl Veerhaven

uitjeeigenstad.nl Proveniersplein 24 ab
6 MARGREETH OLSTHOORN Hier vind je de pareltjes
2 KUNSTHAL Hier vind je cultuur in de breedste zin van

onder de modemerken. Margreeth verkoopt merken uit

het woord. Momenteel hangt er een bijzondere expositie

het midden- en hogere segment, zoals Veronique Bran-

van Peter Lindbergh, een van de meest invloedrijke mo-

quinho. Je waant je hier even in een modewalhalla.

defotografen van de afgelopen veertig jaar.

margreetholsthoorn.nl Schilderstraat 5

kunsthal.nl Museumpark
7 BON BON ON THE BLOCK Hier moet je absoluut
3 ALOHA Wat vroeger zwemparadijs Tropicana was, is

even naartoe als je nog wat hips zoekt voor je kind. Ze

nu een heerlijk restaurant. Hier vind je lekkere

hebben de leukste merken voor je koter en ook vind je er

broodjes en een fantastische dinerkaart. Ook fijn is

fijne kindercadeautjes.

het uitzicht, want op dit bijzondere plekje kijk je uit

bonbonontheblock.com Westblaak 26

over heel Rotterdam.
alohabar.nl Maasboulevard 100

8 SUPERMERCADO Lekker dineren kun je zeker in
Supermercado. In dit restaurant met Latijns-Amerikaanse

4 PANNEKOEKSTRAAT Klinkt geinig, de Panne-

sfeer wordt het vlees bereid op een houtskoolgrill. Van

koekstraat, en dat is het ook. In deze hippe straat vind

hamburger tot ceviche, het is hier één groot feest.

je tentjes voor ontbijt & lunch en kun je shoppen in fijne

supermercadorotterdam.nl Schiedamse Vest 91

boetiekjes. Je vindt er altijd wel een nieuwe pop-up store.
Pannekoekstraat

9 CAFÉ TER MARSCH Café Ter Marsch is het nieuwe
zusje van het bekende hamburgerrestaurant. Hier drink je

5 WATERTAXI FENIX FOODHAL & HOTEL NY Voor

cocktails, aan de overkant kun je nog steeds terecht voor

een paar euro vaar je zo, hop, over de Maas van de Leu-

de prijswinnende hamburgers.

venhaven naar Hotel New York. En da’s een plek die je

termarschco.nl Witte de Withstraat 70

niet gemist mag hebben. Hier zat vroeger het voormalige

