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Waar tafelt ons modevolkje op
reis, wat zijn volgens hen de
toonaangevende steden en

winkels, en wat is de enige plek ter
wereld waar Cesar Casier zich aan
fastfood waagt? Tips van kenners.

Tekst Wim Denolf
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REIZEN

1.

Nabhalie Verlinden,
ontwerpster

"In Rome hou ik enorm van de

buurt van Trastevere op de lin-

keroever van de Tiber. Weg

van de grote drukte, maar met

kleine pleintjes, veel restau-

rants, koffiebars en tweede-

handszaken. Aan de overkant

aperitiefik graag op het plein

Campo de Fiori, en II Porno

Campo de Fiori (nr. 22) maakt

de beste traditionele taartjes.

De torta crema e pinoli is alja-

ren mijn favoriet. Op loopaf-

stand, aan de overkant van de

Corso Vittorio Emanuele II,

ligt de Via del Governo Vec-

chio, een smal straatje met lo-

kale designers en artiesten en

het pittoreske Caffé Novecen-

to (nr. 12), ideaal voor een kof-

fie- of lunchpauze."

fornocampodefiori.com

2.

llja De Weerdfc,
styliste

"Een van mijn favoriete mode-

zaken in Parys is The Braken

Arm (12 rue Perrée). Ze kopen

de gedurfdere stuks aan, sla-

gen erin om een soort rust uit

te stralen en hebben een klein

gezellig café waar je iets kunt

eten." the-broken-arm.com

3.

Cesar Casier,
model

Tips voor Poodies
l. Café Gitane (242 Mott

Street), NewYork: "Zowel de

avocadotoast als de tabouleh

met merguez zijn er mega-

lekker!"

cafegitanenyc.com

2. Kunitoraya (l rue Villedo),

Parijs: "Voor de udonsoep -

het wachten meer dan waard."

kunitoraya.com

3. In-N-Out Burger, Los Ange-

les: "Ik eet nooit fastfood,

maar in LA maak ik graag een

uitzondering voor deze ham-

burgerketen - een must."

in-n-out.com

4.

Asbrid & Aude Regoufc,
zakelijk leider en communica-

tieverantwoordelijke Rue

Blanche

"In Lissabon en Porto zijn de

winkels van A Vida Portugue-

sa altijd een goed idee. We

houden enorm van hun kera-

miek en andere authentieke

lokale producten, en vertrek-

ken er nooit met lege
handen."

avidaportuguesa.com

5.

Ségolène Jacmin,
medeoprichter van

Fagon Jacmin

Drie tips voor Tokio
l. "Gigantische malls genoeg in

Tokio, maar je kunt er ook

rondneuzen in authentieke

straatjes met kleine winkels in

typisch Japanse stijl. Een leuk

contrast, maar geef mij dan

toch maar die kleine straatjes.

Daar word je weg van alle

drukte nog echt verrast. Mijn

favoriete boetiekje, in zo'n ge-

zellig straatje in Nakameguro,

is J'Antiques (2-25-13 Kamime-

guro), voor vintage kleding en

meubelen. De Amerikaanse

elementen illustreren er de

aantrekkelijke mix van cultu-

ren in Japan."

2. "Bar Trench (1-5-8 Ebisunis-

hi) in Shibuya is een kleine,
maar verrassende cocktailbar

die meer Brits en exclusief aan-

voelt dan Japans. De setting is
een bibliotheek en zelfs de

ober past met zijn kleding en

snor helemaal bij het thema."

small-axe.net/bar-trench/

3. "Ik neem altijd sparkling sa-

ke mee uit Japan, een echte

delicatesse die zoals alle sake

in supermooie flessen ver-

kocht wordt, en geluksbren-

gers - daar kun je er niet ge-

noegvanhebben."

6.

Edouard Vermeulen,
ontwerper Natan

"Mijn lievelingszaak in het

buitenland is II Salumaio di

Montenapoleone (Via Santo

Spirito 10) in Milaan, een

kruidenierszaak en restau-

rant in een prachtig histo-

risch pand. Het menu gaat er

van traditionele gerechten tot

de verfijnde keuken. Mijn fa-

voriet is de pasta met tomaat

en basilicum. Niet complex,

maar perfect uitgevoerd - zo

heb ik het graag."

ilsalumaiodimontenapoleone.it

Isabelle Sanbens,
CEO Xandres

l. "Mijn favoriete shopping-

buurt is Soho in NewYork.

Tussen de mooie gietijzeren

gebouwen vind je elke keer

nieuwe concepten, en wan-

neer de NewYorkers er in het

weekend flaneren, spot je

trends die zes maanden later

naar Europa overwaaien. On-

langs bezocht ik er de Donald

Judd Foundation (101 Spring

Streef), de atelierwoning van
de schilder en beeldhouwer in

de jaren zeventig en nu een

prachtig museum. Je kantje

er perfect inbeelden hoe ar-

tiesten, muzikanten als David

Bowie en andere creatievelin-

gen in die ongebreidelde

artistieke periode in giganti-
schelofts leefden."

juddfoundation.org

2. "Het Public Hotel (215 Chris-

tie Streef) in NewYork is een

designhotel van lan Schrager,

ontworpen door Herzag & de

Meuron: no frills maar wel

transparante prijzen, mooie

meubelen en een grote biblio-

theek. Er is een leuke bar,

maar je kunt er ook een hapje

en drankje kopen en aan grote
sharing-tafels zitten. Een plek

met een goede vibe, en een

hotspot op zaterdagavond."

publichotels.com

3. "Ik kom al meer dan twintig

jaar in Corso Como 10 in Mi-

laan, en deze ultieme concept-

store blijft me inspireren.

Dankzij de eigenzinnige keu-

zes van Carla Sozzani en haar

team, maar ook de relaxte vibe

en de combinatie van mode,

boeken,kunst en food op een

verborgen adres."

10corsocomo.com

4. "Zuma (37 Chariotte Street)

en Roka (5 Raphael Streef) zijn
twee Japanse fusionrestau-

rants in Londen. Ga aan de bar

zitten, met zicht op de keuken.

Daar komt ook sneller een

plaatsje vrij. Reserveren is een
must." rokarestaurant.com.

zumarestaurant.com

8.

Karen Hendrix,
juweelontwerpster van

Wouters & Hendrix

"Dit jaar heb ik Turijn be-

zocht. Ik was onder de indruk

van het appartement van Itali-
aans architect, designer en fo-

tograafCarlo Mollino (Via Gio-

vanni Francesco Napione 2),

nu een museum datje kunt be-

zoeken op afspraak. Een be-

geesterde gids verteltje er alles

over Mollino's leven, en nadien

kanje reis niet meer stuk. Een

heel inspirerende plek!"

Reserveren via

cm@carlomollino.org. Toegang (2

uur): 30 euro.
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9.

Eline van Ree,
ontwerpster

"Mijn favoriete stad om te gaan

eten en drinken is Barcelona.

Op elke hoek vind j e een gezel-

lige horecazaak vol sfeer en

smaak, en het moet allemaal

niet te veel kosten. Als ik een

adres moet kiezen: Cu-Cut

(Carrer d' Enric Granados 68),

voor gastronomische tapas -

heerlijklekker!"

cu-cut.cat

10.

Tim Van Steenbergen,
ontwerper

"In de kerstperiode trek ik

graag naar Londen met mijn

vriend. In het luxegrootwaren-

huis Fortnum & Mason (181

Piccadilly) slaan we altijd een

hele reeks Christmas marma-

lades en Christmaspuddings

in, gewoon om de kerstsfeer

mee naar huis te nemen. Dat

blijkt dan ook hun enige doel te

zijn - ze raken toch niet op."

fortnumandmason.com

n.

llse Comelissens,
medeoprichter Graanmarkt 13

l. "Wenen is een supermooie

stad om een weekend door te

brengen, en ParkWien (Mond-

scheingasse 20) eenfantasti-

sche modezaak. Op Instagram

shooten ze kleding vaak op de

96-jarige Erni Stollberg, haar

lookszijnstunning!"

park-onlinestore.com

2. "Mijn absolute lievelings-

winkel is Andreas Murkudis

(Potsdamer Strasse 81) in

Berlijn, een galerieachtige

conceptstore. Of het nu om

mode, beauty of interieur gaat,

zijn selectie is voor mij je van
het."

andreasmurkudis.com

3. "In Lissabon is de winkel-

buurt rond de Rua das Flores

echt leuk. Op mijn laatste reis

ontdekte ik er Claus Porto

(Rua de la Misericórdia 135),

de oudste zeepfabrikant van

Portugal. Zulke ouderwetse

zeepwinkels zijn nogal een

fetisj van me." (lacht)

clausporto.com

4. "In Londen kom ik graag bij

Mouki Mou (29 Chiltern

Streel). Met haar voorliefde

voor Japanse stoffen en kera-

miek leunt eigenares Maria

Lemos qua smaak heel dicht

aan bij de onze. Andere aanra-

ders zijn de serene atelierwin-

kei van Lyn Harris van Parfu-

mer H (io6a Crawford Street),

de neus van Graanmarkt 13,

en Blue Mountain School (9

Chance Streel) in Shoreditch.

Geen echte winkel, maar een

interdisciplinaire creatieve
plek - echt next level retail."

moukimou.com, perfumerh.com,

bluemountain. school

5. "Ik heb in de Jordaan in

Amsterdam gewoond, en

daar heeft De Oliewinkel

(Brouwersgracht 119) het

beste olieassortiment. Op de

terugweg naar Antwerpen
neem ik altijd de zelfgemaakte

pesto mee, voor bij een pasta
met de kinderen."

deoliewinkelamsterdam.nl

12.

Alexandra Lamberb,
directeur MAD Brussels

"In Berlyn is dessertbar Coda

(FriedelstraÊe 47) in Neukölln
een aanrader. Dit vernieu-

wende restaurant koppelt

ingewikkelde gastronomische

desserts aan buitengewone

cocktails - een onvergetelijke

foodervaring is gegaran-
deerd!"

coda-berlin.com

13.

Ellen Kegels,
oprichtster LNknits

"Hart en ziel van mijn label

liggen in Peru, maar ik geef

mijn ogen graag de kost in de
haven van Saint-Tropez. Niet

echt mijn cup oftea, maar je
kunt er de rich and fameus

spotten in al hun glorie. Het

contrast tussen mensen met

stijl en nouveaux riches in ex-

treme blingbling is vaak

groot. Als fan van Scandinavië

herinner ik me ook de goed

geklede locals in Nytorget 6

(Nytorget 6) in Stockholm,
een heerlijk Zweeds restau-

rant."

nytorget6. se

14.

ChaHie De
Keersmaecker,

fotograaf

l. "De Javastraat in Amster-

dam biedt een fijne mix van

couleur locale en hipsters.

Mijn favoriete winkel daar is

Div. (Javastraat 8), voor

streetwear en sneakers. Eet-

adressen zijn er genoeg: top-

pers als Wilde Zwijnen (Java-

plein 23) en Fyrre (Javastraat

40), voor seafood, maar ook

een uitstekende Irakese grill

met de heerlijke naam Star

BBQ (Javastraat28HS)."

divamsterdam.com.

wildezwijnen.com, fyrre.nl,

starbbq.nl

2. "In Berlijn ga ik voor kle-

ding altijd even langs bij Soto

(Torstrasse 72), eigenlijk twee
winkels naast elkaar - de ene

meer high-end, de andere

meer streetwear."

sotostore.com

3. "In de Marais in Parijs is

opticien Marc Le Bihan (18

rue Ste Croix de la Bretonne-

rie) een vaste waarde. Ik haal

er al mijn brillen."

marclebihan.fr

15.

Inge Onsea,
medeoprichter Essentiel

l. "In Sjanghai houd ik van de

contrasten tussen oud en

nieuw, goedkoop en exclusief

in de oude straatjes van het
French Quarter. Je gaat er te-

rug in de tijd en er zijn hon-

derden winkeltjes - piepklein,

maar met een sterk mode-

beeld. Voor foodies zijn de

steaks in Villa Le Bec (321 Xin-

hua Lu) een must. Je waantje

er in een Zwitserse chalet.

lebec.com.cn/en/

2. "In Milaan mixt de gelijk-

namige eigenares van Antonia

(Via Cusani 5) kleding op een

heel eigenzinnige manier, en

ook het schoenenaanbod is

top. Mijn favoriete

lunchadres daar is Paper

Moon (Via Bagutta l): een ba-
sic trattoria en onveranderd

sinds de jaren tachtig, maar
huiselijk lekker en met een

chic cliënteel."

antonia.it,

papermoonrestaurants.com

3. "In New York biedt Ope-

ning Ceremony (35 Howard

Street) een mix van

streetwear en high fashion.

Tafelen doe ik er het liefst bij
Waverly in The Village (385
6th Avenue), een iconische

plek met een warm en sexy

interieur. Een aanrader is de

macaroni met ham. kaas en

truffel, een secret dish die niet

op de kaart staat."

openingceremony.com,

waverlydiner.com
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16.

Anna Heylen,
ontwerpster

"Onlangs ben ik nog in Tanger

geweest. Havensteden zijn so-

wieso boeiend, en Marokko is

een authentiek land met

prachtig licht en inspirerende

medina's. Bovendien heeft

Tanger een specifieke energie

en mix -je voelt dat verschil-

lende culturen er hebben sa-

mengeleefd. Aanraders zijn

het Grand Café de Paris op de

Place de France, met een origi-

neel historisch interieur waar

vroeger beroemdheden koffie

dronken, en Hotel Nord-Pinus

(u Riad Sultan), waar je op het

dakterras of in het prachtige

salon fantastisch vegetarisch
kunt eten."

nord-pinus-tanger.com

17.

Laurens Pouchele,
model

"Het allerbeste restaurant is

voor mij The Harold (1271

Broadway), een Amerikaanse

bistro in New York. Ik nam er

bij mijn eerste bezoek bief-

stuk met frietjes, en sindsdien

wil ik er niets anders meer. De

frietjes zijn met de hand ge-

sneden en worden in de oven

gebakken en de biefstuk

wordt, indien gewenst, met

huisgemaakte Worcestersaus

geserveerd."

theharoldnyc.com

18.

Anne Zellien,
juweelontwerpster

Drie tips voor Lille
l. Furet (15 place Charies de

Gaulle): "In deze gigantische

boekenwinkel van de gelijkna-

mige Franse keten laat ik me

altijd goed gaan. Frans is mijn

moedertaal en het is heerlijk

om eens niet online te bestel-

len, maar alles meteen uit het

rekte halen." furet.com

a. Repetto (13-15 rue de la

Grande Chaussée): "Ik houd

van schoenen en zie ze graag in

alle mogelijke vormen en kleu-

ren. De pasvorm van Repetto is

geweldig. Momenteel staan de
lakleren Richelieus Fado in

Bordeaux Santal op mijn ver-

langlijstje." repetto.fr

3. Meert (25-27 rue Esquermoi-

se): "De mooiste patisserie, op-

gericht in 1761, met de lekker-

ste gebakjes. Het decor is een

omweg waard, en in de zomer

kunje in de tuin eten." meert.fr

19.

Luc Dheedene,
eigenaar Fashion Club 70

"Mijn lievelingsrestaurant is

Piazza Duomo (Piazza Risorgi-

mento 4) in het Italiaanse Al-

ba, op twee uur rijden van Mi-

laan, tussen de prachtige ber-

gen en heuvels van de Langhe.
Proef er in het truffelseizoen

zeker de befaamde witte truf-

fels van Alba en de heerlijke

wijnen, zoals de Salvano

Langhe Blanco 2015 en de

Langhe Rosso Trabuch 2015.

Een twintigtal kilometer ver-

der, in Cherasco, ligt Hotel

Relais Unico Gastel Rosso

(Frazione S. Giovanni 161).

Pure verwennerij met een

heerlijke keuken en een uitge-
strekt zonneterras met een

prachtig zicht op de bergen."

piazzaduomoalba.it, relaisunico.it

20.

Anne Kurpis,
ontwerpster

l. "Mijn favoriete shopping-

stad blijft Londen. De speelse

mix van humor, punk en tra-

ditie blijft vernieuwend en

fris. Een van mijn vaste plek-

ken is Dover Street Market

(i8-22 Haymarket): high

fashion, maar ook opkomende
talenten."

doverstreetmarket.com

2. "De laatste jaren ga ik regel-
matig naar Marrakesh. Mus-

tapha Blaoui (142-144 Arset

Azouale) is een prachtige

interieurzaak in de Medina vol

mooie tapijten, servies, lam-

pen, klein meubilair en andere

ambachtelijke waren. De prij-

zen zijn eerlijk, de verkopers

niet opdringerig."

mustaphablaoui.com

3. "Ik winkel meestal wanneer

ik voor het werk in het buiten-

land ben, en Gerard (Via Vac-

chereccia i8R) in Firenze is

een van mijn favorieten. Deze

artistieke modezaak met thea-

trale vitrines heeft ook haar ei-

gen kledinglijn: een beetje

bohemian chic, met prachtige

kleuren en prints."

gerardfirenze.com

Surf naar

weekend.be

voor nog meer

tips van de
Belgische
modescene.

Dover Street Markefc.l-ondeh,
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