OPEN NOW

Dimitri’s
Amsterdam

Sterrenchef

Amsterdam-Oost is al enige tijd hip en happening. De ene
na de andere eigentijdse locatie opent er zijn deuren. De aller-

Wim Severein

nieuwste aanwinst aan de East-side is Dimitri’s. Deze all-day

opent The Millèn

spot buzzt en bruist. Je kunt er ontbijten, lunchen, dineren en
ja… ook werken.

Severein, bekend van voormalig sterrenrestaurant

De vrolijke en stoere Ray Drisdale staat in de keuken en is

Wereldmuseum, heeft onlangs de deuren van zijn eigen

met zijn 22 jaar een van de jongste chefs in de hoofdstad. Hij

high-end restaurant The Millèn geopend op de eerste

stond eerder achter de kachel bij o.a. Ciel Bleu en bij het Hil-

etage van het Rotterdam Marriott Hotel. Door de hoge

ton Double Tree. Zijn menukaart is er één om je vingers bij af

raampartijen krijgen de gasten een prachtig uitzicht

te likken en biedt een zeer smakelijke smeltkroes aan heerlijke

op het Weena en het nieuwe stationsplein. In het hart

gerechten en bites met een mediterrane en Arabische inslag.

van het restaurant hebben bezoekers zicht op de open

Zo vind je er diverse vega, vis en vlees mezzes die je samen

keuken. Op het menu van The Millèn staan gerechten

kunt delen. Wij noemen een runder tajine, bieten humus en

bereid met verse ingrediënten van het seizoen.

geroosterde aubergine met saffraan yoghurt. Mjammie!

restaurantthemillen.nl

dimitris.amsterdam

Nieuwe cocktailselectie voor

Restaurant en bar Kluis
de verborgen schat

Twenty Third Bar, vernoemd naar haar locatie op de 23e verdieping

In het oude bankgebouw aan de Haarlemmerstraat

van Hotel Okura Amsterdam, is natuurlijk al een tijdje open. Toch een

overheerste in de jaren 20 de geur van sigarenrook

reminder in onze rubriek voor deze waanzinnige bar door de introductie

en maakten mannen met bolhoedjes de dienst uit.

van een nieuw cocktailmenu. De bartenders maken met de nieuwe selectie

Het Amsterdamsche Bank gebouw is gebleven, maar

een knipoog naar de stad die aan hun voeten ligt. Het panoramische

verbergt nu restaurant en bar Kluis – voormalig Dulac

uitzicht over Amsterdam vanaf ruim 78 meter hoogte, inspireert hen om

en Roeblings – aan de rand van de Jordaan. Achter de

de unieke verhalen van markante plaatsen in Amsterdam en de beleving

grote deuren schuilt een royaal restaurant, bar en oude

die dat oproept in hun cocktails te verwerken. Daarbij gebruiken ze siro-

kluis. Nu geen opslag van goud, maar een fortuin van

pen en purees, die worden gemaakt door de chefs van het aangrenzende

smaken. De chef en zijn team tonen hun wereldse

tweesterrenrestaurant Ciel Bleu. okura.nl

vaardigheden in een all-day ontbijt-, lunch- en diner-

Twenty Third Bar

menu vol internationale lievelingen. kluisrestaurant.nl

Brasserie Carstens

Begin volgend jaar opent de nieuwe brasserie Carstens zijn deuren in de Hasselaerssteeg, op steenworp afstand van
het Amsterdam Centraal Station. Het concept is bedacht door Maik Kuijpers, de voormalige chef-kok van restaurant
De Librije***. Maik wil een brasserie creëren die toegankelijk is voor iedereen en waar je dag in, dag uit geniet van
écht lekker eten zonder poespas. De dagelijkse leiding van Carstens komt in handen van restaurantmanager Timo
van der Stad en chef-kok Rick van der Meij. carstensbrasserie.nl
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Five City Spa Amsterdam

Park Plaza Victoria

Five City Spa breidt haar formule uit van Utrecht naar Amsterdam en is neergestre-

renoveert volledig hotel

ken in hartje de Pijp Amsterdam. Opgericht in 2014 en gespecialiseerd in massages

Als er één hotel in Amsterdam is met een boeiende geschiedenis, dan is het wel

en gezichtsbehandelingen, profileert Five City Spa zich als ‘next generation spa’. De

Park Plaza Victoria Amsterdam. De bouwkundige en culturele geschiedenis van de

ruime openingstijden (7 dagen per week), de unieke setting en de behandelingen

hoofdstad is letterlijk en figuurlijk vervlochten met het gebouw dat om twee 17e

die op belangrijke details te “customizen” zijn, maken Five City Spa uniek tot en

eeuwse huisjes heen is gebouwd. De renovatie van Park Plaza Victoria Amsterdam,

met simpelweg alles wat je kunt wensen. Voor wat betreft de huidverzorgingslijn

een miljoeneninvestering, heeft de oude monumentale uitstraling niet aangetast. Het

biedt Five City Spa een bijzonder merk, namelijk Team Dr. Joseph, wat staat voor

gehele hotel, waaronder 298 kamers, de lobby, receptie, VIC’s BAR, de brasserie en

100% natuurlijke, organisch gecertificeerde ingrediënten. fivecityspa.com

meeting & event ruimtes zijn compleet gerestyled. parkplaza.com/amsterdam
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