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GA JE MEE OP STAYCATION?
Voor Your Little Black Book ben ik in de afgelopen zes jaar de hele wereld over gereisd om city
en travel guides te maken. Ik heb de zon zien opkomen in de meest tropische oorden en heb
de laatste foodtrends gespot in verre steden aan de andere kant van de oceaan. En als ik even
thuis ben in Amsterdam? Dan staan de weken dat ik niet reis in het teken van de nieuwste
hotspots in de stad ontdekken.

Voor mijn nieuwe boek STAYCATION dat je nu in handen hebt, ben ik daarom naar 21 van de
leukste steden in Nederland en België én het Ibiza van het Noorden gegaan om city guides
te maken. In dit boek vind je 22 guides en heel veel handige lijstjes met reistips dicht bij
huis om je te inspireren vaker op staycation te gaan. Van Amsterdam (mijn hometown mocht
natuurlijk niet ontbreken) tot mijn geboortestad Middelburg, het bourgondische Maastricht
en Nijmegen plus de fijnste logeeradressen aan zee of in de natuur. Ontdek iedere week iets
nieuws en verken Nederland en België met de bucketlist die ik met hulp van mijn favoriete
bloggers, vloggers en Instagrammers heb samengesteld. Veel plezier!

INLEIDING

Voordat ik YOURLITTLEBLACKBOOK.ME begon ging ik heel vaak een weekendje weg in Nederland
en België. En deze staycations, vakanties dicht bij huis, heb ik de afgelopen jaren best wel
gemist! Er is namelijk zo veel moois te zien en te doen waarvoor je écht geen vliegtuig hoeft
te pakken. Misschien woon jij net als ik in de Randstad, of juist helemaal niet. Eén ding staat
vast: een weekend, dag of midweek weggaan met je lover, vrienden of familie is ontzettend
gezellig en inspirerend. Of je nu uitwaait aan zee of leuke adressen in een andere stad ontdekt. Ver hoef je niet te reizen om er toch even helemaal tussenuit te zijn.

PS Deel je je foto’s op social media met de hashtag #ylbbstaycation of #yourlbb? Dan kan ik
meegenieten van jouw avontuur!
Liefs,
Anne de Buck

YOURLITTLEBLACKBOOK.ME | ANNE@YOURLITTLEBLACKBOOK.ME | @YOURLBB

TIPS
• Maak foto's van de pagina’s zodat je niet het hele boek hoeft mee te nemen als je naar een stad gaat.
• Bekijk voor de laatste hotspots ook de online city guides op YOURLITTLEBLACKBOOK.ME.
• Zet voor vertrek de locaties in Google Maps (meer daarover in hoofdstuk 1).
• Op YOURLITTLEBLACKBOOK.ME/STAYCATION-UPDATE vind je locaties die sinds het verschijnen van dit
boek helaas gesloten zijn. Natuurlijk geef ik je daar ook direct een leuk alternatief!
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AMSTERDAM
Het maakt niet uit hoeveel ik op reis ben, Amsterdam blijft
toch mijn grote liefde. En hoewel ik in dit boek juist niet alleen
op Amsterdam wil focussen, maar jullie het leukste van heel
Nederland en België wil laten zien, is het toch de eerste city
guide in STAYCATION (puur toeval, want ze zijn alfabetisch
geordend). In dit hoofdstuk vind je een selectie van mijn
favorieten. Van nieuwe liefdes tot all time favourites en stuk
voor stuk adressen waar ik zelf graag kom.

SIR ADAM

STAY

Amsterdam Noord is de ruigste wijk van de
stad en hét hotel om daar te logeren, is Sir
Adam in de A’DAM Toren. Boek een kamer
met uitzicht over de stad en geloof me: je
wilt met de gordijnen open slapen!
OVERHOEKSPLEIN 7, AMSTERDAM, SIRHOTELS.COM

THE HOXTON

De lobby van dit hotel is een populaire
spot waar ook locals afspreken voor koffie
of cocktails. Al sinds de opening is het één
van de leukste hotels in de stad met stoer
ingerichte kamers en op een perfecte locatie
om de hoek van de Negen Straatjes.
HERENGRACHT 255, AMSTERDAM, THEHOXTON.COM

PULITZER

Met stip één van de mooiste hotels van
Amsterdam. Ik heb er gelogeerd in één van
de bijzondere suites, maar kom er ook graag
om gewoon even te lunchen in de Pause
Bar of bij restaurant Jansz. In de zomer is de
binnentuin een oase van rust in de stad!
PRINSENGRACHT 323, AMSTERDAM,
PULITZERAMSTERDAM.COM
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HOTEL DE HALLEN

Amsterdam West is nog altijd één van de
hotste wijken van de stad en logeren doe
je er bij Hotel De Hallen in een voormalige
tramremise. Veel van de originele details van
het gebouw zijn nog zichtbaar en de design
kamers zijn heerlijk luxe.
Tip: in hetzelfde pand vind je ook De Filmhallen en De Foodhallen.
BELLAMYPLEIN 47, AMSTERDAM, HOTELDEHALLEN.COM

HOTEL V

Dit boetiekhotel heeft meerdere vestigingen
in Amsterdam, maar mijn favorieten zijn
toch wel Hotel V aan de Nes en in de Fizeaustraat. Beide met een totaal verschillend
karakter en interieur en de The Lobby
restaurants, waar je heel lekker kunt eten.
NES 49 & FIZEAUSTRAAT 2, AMSTERDAM, HOTELV.NL

HIER SLAAP JE OOK HEERLIJK

P
 illows Anna van den Vondel
– PILLOWSHOTELS.COM
M
 oxy Amsterdam
– MOXY-HOTELS.MARRIOTT.COM
K
 impton de Witt Hotel
– KIMPTONDEWITTHOTEL.COM
G
 enerator Hostel
– GENERATORHOSTELS.COM
INK Hotel – MGALLERY.COM
Hotel Dwars – HOTELDWARS.COM
Volkshotel – VOLKSHOTEL.NL
Student Hotel – THESTUDENTHOTEL.COM
P
 estana Amsterdam Riverside
– PESTANACOLLECTION.COM
C
 onscious Hotel Westerpark
– CONSCIOUSHOTELS.COM
Q
 O Hotel – QO-AMSTERDAM.COM

MaMa Kelly
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CHOUX

FOOD
&DRINKS

Fantastisch eten en dito service. Hier
worden de sterren van de hemel gekookt en
als ik iets te vieren heb, probeer ik hier als
eerste een tafel te reserveren.
DE RUYTERKADE 128, AMSTERDAM, CHOUX.NL

CAFÉ CARON
JACOBSZ

RINGDIJK 1A, AMSTERDAM, JACOBSZ.AMSTERDAM

WIJMPJE BEUKERS

Als je eenmaal een keer bij ‘Wijmpje’ bent
wezen eten, ga je zeker nog een keer terug.
Lekker eten en misschien wel het meest
gastvrije restaurant van Amsterdam!
KAREL DU JARDINSTRAAT 47, AMSTERDAM,
WIJMPJEBEUKERS.NL

RESTAURANT 212

FRANS HALSSTRAAT 28, AMSTERDAM, CAFECARON.NL

AUBERGE JEAN & MARIE

Klassiek Frans eten, maar dan in hartje De
Pijp. Ook een aanrader voor een uitgebreide
lunch met wijn in het weekend.
ALBERT CUYPSTRAAT 58-60, AMSTERDAM
AUBERGEAMSTERDAM.NL

BAUT

Dit permanente pop-uprestaurant is al jaren
één van mijn favorieten voor goed eten in
een creatieve omgeving.

Waarom een chef’s table als je ook een chef’s
bar kunt maken? Eén van de beste nieuwe
fine diningrestaurants in Amsterdam waar
het menu een beleving is.

SPAARNDAMMERSTRAAT 460, AMSTERDAM,
BAUTAMSTERDAM.NL

AMSTEL 212, AMSTERDAM, 212.AMSTERDAM

Hier eet je op een roze wolk, het hele
interieur is namelijk hot pink! Ga vooral
voor de kip en kreeft. En had ik al gezegd dat
deze hotspot een verborgen bar heeft met
luipaardprint?

KAAGMAN & KORTEKAAS

Bij deze hidden gem eet je op hoog niveau
in een gezellige bistro setting in hartje
centrum.

AMSTERDAM

In een prachtig historisch pand aan de
Ringdijk in Amsterdam Oost schuif je hier
aan voor een verrassend menu van minimaal
drie gangen.

Bij dit familierestaurant van Alain Caron
en zijn zoons David en Tom voel je je direct
thuis. Genoeg tafeltjes, maar ik eet er het
liefst aan de gezellige bar.

MAMA KELLY

OLYMPISCH STADION 35, AMSTERDAM, MAMA-KELLY.NL

SINT NICOLAASSTRAAT 43, AMSTERDAM,
KAAGMANENKORTEKAAS.NL
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RISTO ENOTECA PEPENERO

Bij vrienden noem ik Enoteca PepeNero
liefkozend ‘mijn Italiaan’, omdat ik er zo
vaak heen ga. Puur Italiaans eten en de beste
antipasto misto van Amsterdam! Samen met
Fa. Pekelhaaring, mijn favoriete Italiaan in
de buurt van de Amstel.
EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 3-5, AMSTERDAM,
RESTAURANTPEPENERO.NL

ZUID

Waar chef Michiel van Eerde kookt, kun
je mij regelmatig vinden. Van lunch tot
een uitgebreid diner; een favoriete spot in
Amsterdam Zuid.
STADIONWEG 320, AMSTERDAM,
RESTAURANTZUID.AMSTERDAM

PRINZ WOLF

Voor steak tartare kun je mij wakker maken
en chef Michael Wolf maakt in zijn tartaria
de allerbeste van de stad. Niet alleen met
vlees, maar ook met vis of vega!
PRINSENGRACHT 411, AMSTERDAM, PRINZWOLF.NL

MARIS PIPER

De nieuwste fine dininghotspot in De Pijp
van het team achter Restaurant Breda en
Guts & Glory.
FRANS HALSSTRAAT 76, AMSTERDAM, MARIS-PIPER.COM

NACARAT

Met een heel Instagram-waardig interieur
(de vloer herken je misschien van Sketch
in Londen!) en gerechten uit het MiddenOosten.
ROKIN 49, AMSTERDAM, NACARAT.NL

Nacarat
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