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MAASTRICHT

   angekomen in Maastricht is het moei-
lijk de neiging te onderdrukken in de 

eerste de beste gezellige tent op het 
Vrijthof een bord zuurvlees (‘zoervleis’) te 
gaan eten. En daar is weinig mis mee. Café’s 
als In den Ouden Vogelstruys zijn niet 
voor niets al eeuwen een begrip. Maar er  
is nog meer. Want de laatste jaren is in 
Maastricht een groeiende scene van creatie-
velingen actief, die een fris foodstempel op de 
stad drukt. Jonge ondernemers openen kof-
fiebars, lunchrooms en restaurants op locaties 
die soms een complete transformatie onder-
gaan. Zoals Lumière, een nieuwe bioscoop 
mét restaurant, in een voormalige elektrici-
teitscentrale uit 1910. De setting is rauw en 
industriëel, de eclectische mix aan meubels 
en wanddecoraties maken het gezellig. Op 
het lunchmenu staan gerechten als kaas-
rucolakroketten met brood, ’s avonds kun je 
kiezen uit de lekkerste soepen, salades, pasta’s 
en streetfood – van op Spaanse wijze bereide 
sardines tot Indonesische rendang. 
Even verderop, op loopafstand, bevindt zich 
de Brandweerkantine. Een oude brand-

geïnspireerde gerechtjes van de chef, die 
rustig even bij je aan tafel schuift voor een 
praatje. Heb je wel zin in Frans, maar mag 
het iets minder ‘uit eten’? Schuif dan aan bij 
die andere nieuwkomer: Le Fernand Café 
Manger. Het concept van de Franse bistrot, 
waar niemand reserveert maar ook niemand 
ooit met een lege maag wordt weggestuurd, 
leven ze hier goed na. Als er geen plaats meer 
is aan tafel of aan de bar, dan word je met 
escargots en al in de opkamer gezet. 
Desnoods op de trap. 

Bloedworst met appeltjes
Om je helemaal als God in Limburg te  
wanen, moet je ook even buiten de stadsmu-
ren kijken. Over de nieuwe generatie gespro-
ken: chef Wouter Houten en gastvrouw 
Safiere Henkes, samen eigenaar van Prix de 
Rome, mogen nog piepjong zijn, ze leveren 
topkwaliteit en tophartelijkheid voor eetcafé-
prijzen. Wacht maar tot je de kalfszwezerik in 
truffelschuim hebt geproefd. En om te eindi-
gen met een gouwe ouwe: Buitengoed 
Slavante, waar je terechtkunt voor traditio-
nele Limburgse kost als bloedworst met  
appeltjes en stroop. Heb je het befaamde Sint 
Pieters Poor Penneke al eens geproefd? Dat is 
een soort kapsalon avant la lettre, met aard-
appel, prei, uien, vlees, wijn, gegratineerde 
kaas en verse salade. Perfect om een lange 
wandeling mee af te sluiten.

weerkazerne, omgetoverd tot café-restaurant, 
ingericht met spulletjes van weleer. Waar 
midden jaren negentig de sirenes nog hoor-
baar waren, eet je nu in alle rust een ontbijtje 
(met keuze uit granola’s en scones maar ook 
een voedzame Strammer Max), of lunch of 
diner. De keuken is origineel en verrassend, 
maar vrij van poeha. Een goeie spaghetti, 
een lekker visje, een bol ijs na en je kunt nog 
een hele avond door. Bijvoorbeeld richting 
Mr. Smith. In deze speakeasy op een  
geheime plek weten ze hoe je een ambachte-
lijke cocktail in elkaar schudt. 
 
Café manger
Niet lang geleden werd Wyck, de buurt vanaf 
het Centraal Station richting de stad, nog 
‘upcoming’ genoemd. Inmiddels is hij zo rijk 
aan leuke winkels en horeca, dat je er gerust 
een dag kunt stukslaan. Begin met een uitge-
breid en gezond ontbijt bij Van Wijck, drink 
koffie bij Zondag (waar ze de beroemde 
vlaai van Mathieu Hermans serveren) en 
stop voor een Frans-Limburgse lunch bij 
bistrot-bar ’t Wycker Cabinet. Maar niet 
te lang! Want je hebt wat ruimte nodig voor 
het diner. 
In een monumentaal pand in het sfeervolle 
Jekerkwartier opende Martijn van den Berg 
namelijk onlangs Restaurant 55. Ga voor 
een vier-, vijf- of zesgangenmenu om je te 
laten verrassen door verschillende Frans-

IN DE MEEST BOURGONDISCHE STAD VAN ONS LAND WAAIT 
EEN FRISSE CREATIEVE WIND EN DOEN OOK DE GOUWE 
OUWEN HET NOG FORMIDABEL. HOE JE DE LEKKERSTE 
ADRESSEN IN EEN PAAR DAGEN MAASTRICHT KRIJGT.
tekst ELSBETH GRIEVINK   
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