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Cadeau & souvenirs
Kruisweg 61
+31 (0)23 - 574 9544

BIJDE HEREN

Kookartikelen, cadeaus
en designproducten
Gierstraat 52-54
+31 (0)23 - 542 3833

FRISK AAN HET SPAARNE
Restaurant
Max Euweplein 1
+31 (0)23 - 737 0804

ROAST CHICKEN BAR
Restaurant
Turfmarkt 26
+31 (0)23 - 844 2271

CHAMPAÑARIAFIVE BROTHERS FAT
Restaurant
Kleine houtstraat 40
+31 (0)23 - 785 6784

RESTAURANT MORRIS
Restaurant
Spaarne 36
+31 (0)23 - 532 7034

JACOBUS PIECK DRINK & EETLOKAAL

Lunchroom & restaurant
Warmoesstraat 18
+31 (0)23 - 532 6164

MENEER FRANS

Lunchroom
Klein Heiligland 8 / Gedempte
Oude Gracht 90-92
+31 (0)23 - 531 3840

FRIETHUIS DE VLAMINCK
Snacks
Warmoesstraat 3
+31 (0)23 - 532 1084

FISHBAR MONK

Visbar / Visrestaurant
Turfmarkt 20
+31 (0)23 - 727 1266

BISTROBAR INDONESIA
Restaurant
Zijlstraat 49
+31 (0)23 - 737 0080

NOLITA PIZZABAR

Restaurant
Lange Veerstraat 17
+31 (0)23 - 583 5128

BALLETJE

Restaurant
Kleine houtstraat 13
+31 (0)23 - 844 7623

CAFÉ LOKAAL

Biercafé
Koningstraat 46 zw
www.lokaalhaarlem.nl

THE WOLFHOUND
IRISH BAR & KITCHEN
Pub & Restaurant
Riviervismarkt 9
+31 (0)23 - 525 90 54
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SMIDTJE CANAL CRUISES
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BOOTVERHUUR SPAARNE
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TAXI

ids
Le

Schoenenwinkel
Grote houtstraat 134
+31 (0)23 - 534 0918
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Frans Hals museum
Groot Heiligland 62

BROSSOIS CITY SHOES

UILTJE X MOYEE
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Schepijs, chocolade & bonbons
Kleine Houtstraat 1
+31 (0)23 - 524 1903

20

24
Paviljoen Welgelegen
Kleine Houtweg

CHOCOLATERIE PIERRE

UILTJE BAR

TA XI

Nieuwe kerk
Nieuwe Kerksplein

Cadeau, design & mode
Koningstraat 15
www.conceptstore-nyhavn.nl
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Waterleidingduinen

24

CONCEPTSTORE NYHAVN

Biercafé
Zijlstraat 18
+31 (0)23 - 844 6227
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NEDERLANDS

1

ROUTE / WEGEN LEGENDA

Keukenhof

N205
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Donutshop / Koffieshop / Bierwinkel
Zijlstraat 6
+31 (0)23 - 844 6395
Restaurant
Frankestraat 25
+31 (0)23 - 532 8792
Rondvaart
Spaarne 11A
+31 (0)23 - 535 7723

Boot- en sloepverhuur
Koudenhorn (naast de Catharijnenbrug)
+31 (0)6 - 33 300 000

KOEPELKATHEDRAAL HAARLEM
(Nieuwe Bavo)

Kathedraal / Kerk
Leidsevaart 146
+31 (0)23 - 532 3077

SUBLIEM

Restaurant
Kleine Houtstraat 44
+31 (0)23 - 551 0590

NEDERLANDS

€ 0,50

2019
CONCEPTSTORE
NYHAVN

KONINGSTRAAT 15

1

www.conceptstore-nyhavn.nl

Op zoek naar leuke duurzame fairtrade producten? In Conceptstore
NYHAVN vind je naast cosmetica en fair fashion mooie woon- en cadeauproducten van Two Birds, Pluk iets Moois en veel andere merken. Design en
industrieel, van lokale ontwerpers of van ver. En we hebben (h)eerlijke koffie,
juices en ander lekkers. Volg ons op Facebook of Instagram!

ROAST CHICKEN
BAR

7

ETEN &
DRINKEN

enten
uitgaan & evenem

2

WELKOM IN HAARLEM!
Deze prachtige stad aan de rivier het Spaarne heeft veel
te bieden. De monumentale binnenstad is alleen al het
bezoeken waard, maar ook cultureel heeft Haarlem een
uitgebreid aanbod. Naast de prachtige
musea en de mooie binnenstad,
heeft Haarlem ook veel exclusieve
en charmante winkeltjes. Het is
dan ook niet voor niets dat
Haarlem jaren achtereen is
uitgeroepen tot ‘de beste
winkelstad van Nederland’.
Wilt u even tot rust komen na
een stadswandeling, museum- of

KLEINE HOUTSTRAAT 1

www.chocolateriepierre.nl

TA XI

GROTE HOUTSTRAAT 134

9

www.cityshoes.nl

Haarlem Souvenirs is een leuke
cadeauwinkel in het centrum van
Haarlem. In deze souvenirs winkel
kun je terecht voor verschillende
cadeau artikelen en souvenirs uit
Haarlem en Holland. En ook voor
toeristen informatie. De cadeaus lopen uiteen van grappige magneten
en stropdassen met Nederlandse
prints tot blikken speeltjes.

4

KRUISWEG 61

T: +31 (0)23-574 95 44

Geniet ervan!

BIJDE HEREN

HOFJES

Tey-

Haarlem telt vele hofjes en
deze werden gebouwd door
rijke weldoeners en waren
bestemd voor arme, alleenstaande vrouwen en
weduwe. In een hofje
woonde ze beschermd
in kleine woningen en
rustieke binnentuinen. De
meeste Haarlemse hofjes
zijn het hele jaar (gratis) open
voor publiek van 10 tot 17 uur.
Alleen op zondag en op feestdagen zijn de hofjes gesloten.

10

KLEINE HOUTSTRAAT 40

www.fivebrothersfat.nl

BISTROBAR
INDONESIA

14

In het hart van de stad, op één van
de mooiste plekjes aan het Spaarne
zit restaurant Morris. Bij restaurant
Morris gaan ze terug naar de basis ,
mooie stukken vlees, hele vissen en
lekkere sides. Ook voor cocktails en
een goede lunch kan je bij Morris
terecht. Dus kom langs en laat je verrassen door al de mogelijkheden die
Morris te bieden heeft.

Bij Nolita worden de lekkerste pizza’s
bereid in een Fornitalia steenoven. In
dit stijlvolle en hippe restaurant gaat
het om kwaliteit en vandaar dat ze
kleine kaart hebben. Dus geen keuzestress. De keuken is open tot 23:00
uur en naast pizza’s kun je kiezen uit
overheerlijke antipasti, verse salades
en goed glas wijn.

SPAARNE 36

www.restaurantmorris.nl

www.uiltjecraftbeer.com

Slechts een paar deuren verderop hebben we een te gekke
koffieshop geopend waar je ook
al je biertjes voor thuis kan scoren!
Onze bierwinkel heeft uiteraard alle
nieuwste Uiltje bieren beschikbaar
en een assortiment van bieren
die wij zelf te gek vinden. Fles, blik
gekoeld of ongekoeld you name it!
Oh en we zijn de eerste donut-shop
van Haarlem! ‘Check in, hang out’ en
geniet van de beste FairChain koffie
van Moyee bij ons binnen of voor
onderweg en donuts om je vingers
bij af te likken. Tot snel!

www.bistrobarindonesia.nl

NOLITA PIZZABAR

15

20

ZIJLSTRAAT 6

www.uiltjecraftbeer.com

DE LACHENDE JAVAAN

De lachende Javaan is sinds 1985
een begrip voor iedereen die van
verfijnd Indonesisch eten houdt. Hier
wordt de rijsttafel als culinair erfgoed
gekoesterd, maar ze schuwen daarbij
het experiment niet. Geniet tussen
typerende schilderijen en decoratieve
voorwerpen van de specialiteiten uit
de Indonesische keuken en maak
kennis met de grenzeloze gastvrijheid
van deze cultuur!

21

LANGE VEERSTRAAT 17

FRANKESTRAAT 25

www.delachendejavaan.com

T: +31 (0)23-583 51 28

In één van de oudste bakkerszaakjes van Haarlem is een authentiek
Nederlands restaurant geopend. De
ambiance neemt je mee naar een
oud Hollands herenhuis waar je de
sfeer ruikt en proeft van grootmoeders keuken. De enige plek in
Haarlem waar je echt de trots van de
Nederlandse keuken proeft met een
heerlijk assortiment van Nederlandse
bieren. En dat allemaal voor een
Hollands prijsje. De zaak ingericht en
gebouwd door de eigenaar die zijn
keuken voert met de recepten van
zijn eigen moeder en grootmoeder,
met een eigentijdse twist.

WARMOESSTRAAT 18

www.jacobuspieck.nl

16

KLEIN HEILIGLAND 8,
GED. OUDE GRACHT 90-92

www.meneerfrans.nl

17

FRISK AAN HET SPAARNE

12

WARMOESSTRAAT 3

www.friethuisdevlaminck.nl

18

www.thewolfhound.nl

T/M 22 SEP - TEYLERS MUSEUM

REMBRANDTS WERELD

In dit Rembrandt-jaar toont het museum uit eigen collectie een selectie
van de mooiste etsen en tekeningen van de meester en zijn leerlingen en
vrienden.

DOORLOPEND - MUSEUM HAARLEM

GESCHIEDENIS VAN HAARLEM

De bloeiperiode van Haarlem: de Gouden Eeuw, toen Haarlem één van de
machtigste en welvarendste steden van Holland was.

ZA 15 & ZO 16 JUNI - HAARLEMMERHOUT

HOUTFESTIVAL

Het Houtfestival is een hedendaags, gratis en laagdrempelig festival in de
Haarlemmerhout met een sterke wereldmuziek programmering.

VR 28 JUN T/M ZO 7 JUL - VERSCHILLENDE LOCATIES HAARLEM

KOORBIËNNALE

Een hoogwaardig tiendaags internationaal festival dat de diversiteit en actualiteit van koormuziek laat zien. Volledige programma: www.koorbiennale.nl

ZA 6 JULI - NIEUWE GRACHT - 19:00 - 23:00

SPAARNESTADCONCERT

Het Spaarne is tijdens dit concert hét middelpunt van een groot muziekspektakel met nationale en lokale artiesten.

DO 1 T/M ZO 4 AUGUSTUS - GROTE MARKT

HAARLEM CULINAIR | JUBILEUM EDITIE

De gastronomie van Haarlem en omgeving presenteert zich voor de 25e keer
tijdens Haarlem Culinair op de Grote markt in Haarlem.

VR 14 T/M ZO 18 AUGUSTUS - HAARLEM CENTRUM

HAARLEM JAZZ & MORE

Hét festival voor de muziekliefhebber, van traditioneel tot experimenteel, van
underground tot popsensatie, het is er allemaal – één groot muziekfeest.

VR 23 T/M ZO 24 AUGUSTUS - KENAUPARK

PROEFPARK

Het food-, smaak- en inspiratiefestival met rijdende restaurants, foodtrucks,
koks als artiesten, streekproduct presentaties en kinder-evenementen.

ZO 1 SEP - GROTE MARKT - 13:00 - 17:00 UUR

MARS DER MUZIKANTEN

De Mars de Muzikanten is, sinds 1958, een jaarlijks terugkerend evenement,
met muziekkorpsen en drumbands uit Haarlem en omgeving.

OPEN MONUMENTEN DAG

ZO 6 OKT - GROTE MARKT

SMIDTJE
CANAL CRUISES

22

SPAARNE 11A

www.smidtjecanalcruises.nl

Met de schepen van Smidtje Canal Cruises vaart u rond de historische binnenstad
van Haarlem, onder het genot van een hapje en een drankje. Onder leiding van
ervaren schippers en gidsen ziet u alle mooie plekjes van onze oude stad. U
vertrekt vanaf het Boothuis aan het Spaarne nr. 11a tegenover het beroemde
Teylersmuseum.

BOOTVERHUUR SPAARNE

MUGFEST

Een festival met tientallen initiatieven op het gebied van duurzame innovatie
en circulaire economie. Van lokaal initiatief tot landelijk project.

VR 1 T/M ZO 3 NOV HAARLEM EN OMSTREKEN

KUNSTLIJN 2019

De grootste, oudste en leukste open atelier route van Nederland. Kunstenaars uit Haarlem en omstreken zetten hun deuren open voor hun publiek.

ZA 7 & ZO 8 DECEMBER - HAARLEM CENTRUM

KERSTMARKT

De kerstmarkt staat door de hele stad met talloze activiteiten waardoor je
helemaal in de kerstsfeer terecht komt. Met ruim 300 kraampjes.

Wil je Haarlem ontdekken vanaf
het water? Dat kan bij Bootverhuur
Spaarne in het centrum van Haarlem.
Hier kun je een motorboot of een
sloep huren voor een tochtje door de
grachten. Maar je kunt ook over de
rivier het Spaarne richting de Molenplas of anders naar Spaarndam en de
mooie Nel. Vaar zonder vaarbewijs in
een sportieve, ruime 6 of 12 persoons
boot die eenvoudig zelf te besturen
is. Boeken kan makkelijk online en
telefonisch voor een goede prijs.

23

www.lokaalhaarlem.nl

RIVIERVISMARKT 9

KLIM NAAR HET LICHT

De omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid. Om dit te
vieren kan je op bijna 60 meter hoogte via een spectaculaire brug van toren
naar toren lopen. Met een prachtig uitzicht over Haarlem.

In Haarlem zetten zo’n 70 monumenten hun deuren open voor het publiek.
Het is de kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt.

KOUDENHORN

(Pal naast de Catharijnenbrug)

www.clubspaarne.com

KOEPELKATHEDRAAL
HAARLEM (Nieuwe Bavo)
Aan de rand van het centrum ligt de
kathedrale Basiliek Sint Bavo. Deze
prachtige kathedraal staan bekend als
‘de Nieuwe Bavo’ en is tot stand
gekomen in de periode tussen
1895 en 1930, naar ontwerp van
Joseph Cuypers. Er zijn verschillende
bouwstijlen in verwerkt: neogotisch,
neoromaans, Jugendstil en zelfs
stijlelementen van de Amsterdamse
School en Berlage. Ook een bezoek
aan het Kathedraal Museum is de
moeite waard.

“Welkom in Ierland”.
The Wolfhound is een echte Ierse pub
in het hart van Haarlem, met terras
dat uitkijkt op de St. Bavo. Geniet van
authentieke gerechten en een pint
Guinness in een van de knusse zitjes
boven, of beneden in de sfeervolle
17e eeuwse “cellar lounge” met live
muziek op de achtergrond.

De allerlekkerste zelfgemaakte friet
vind je bij Friethuis de Vlaminck. Hier
wordt dagelijks verse patat gesneden. Dit pittoreske friethuis bevindt
zich in de sfeervolle Warmoestraat,
één van de mooiste winkelstraatjes
van Haarlem. Dus mocht u zin hebben in een portie Vlaamse friet? Kom
dan langs bij Friethuis de Vlaminck.

T/M 31 JUL - KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO

ZA 14 & ZO 15 SEPTEMBER - HAARLEM E.O.

THE WOLFHOUND
IRISH BAR & KITCHEN

FRIETHUIS
DE VLAMINCK

PARKSESSIES

HAARLEM CULTUURWEEKEND

023 - 844 7623

KONINGSTRAAT 46 ZW

WO 17 T/M ZA 20 JUL - HAARLEMMERHOUT - 17:00 - 23:59 UUR
Creatief en kleinschalig picknickfestival vol kunst, theater en muziek.

Een explosie van cultuur waarmee de start van het nieuwe culturele seizoen
in Haarlem wordt ingeluid. Met dans, muziek, theater en heel veel meer.

KLEINE HOUTSTRAAT 13

De plek in Haarlem voor lokaal
bier, gecombineerd met lokale
specialiteiten. Haarlem heeft een rijk
verleden op het gebied van bierbrouwers en in café Lokaal vind je
het bier van de vier – hedendaagse
– Haarlemse Brouwers, zoals Jopen,
Largum, ’t Uiltje en Briljant. Maar ook
bier uit de omgeving van Haarlem
kun je hier proeven.

VIRTUOOS! ISRAELS TOT ARMANDO

Een bijzondere en omvangrijke tentoonstelling over virtuoos schilderen in
Nederland. Vanaf de impressionisten tot heden.

DO 12 & ZO 15 SEPTEMBER - HAARLEM CENTRUM

CAFÉ LOKAAL

Meneer Frans is een trendy lunchroom en met een grote zonnige
binnentuin één van de best bewaarde
geheimen in Hartje Haarlem! Je vindt
Meneer Frans in het monumentale
Van Duivenboden pand. De menukaart is divers, met ontbijtgerechten,
huisgemaakte taarten, salades en
andere hartige en biologische lekkernijen zoals flammkuchen.

www.bijdeheren.nl

www.friskaanhetspaarne.nl
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ZIJLSTRAAT 18

Net buiten het centrum van Haarlem vind je onze brouwerij en in middelpunt
van de stad zit onze coole kleine Uiltje bar verstopt. In de Uiltje bar hebben
we 30 bieren op tap en we hebben meer dan 100 soorten bier op fles of blik
beschikbaar. Niet alleen de bieren van onze eigen brouwerij, maar ook de
aller-beste bieren van brouwerijen uit binnen en buitenland hebben we op
tap. Houd je van kaas? Nou dan zit je bij ons helemaal goed want we hebben
meer dan 20 verschillende kazen! Plus een aantal ‘mind blowing’ pizza’s; en
is de keuken open tot
sluitingstijd!

Nu al niet meer weg te denken uit Haarlem: Bistrobar Indonesia! Op de kaart
vind je de heerlijkste gerechten uit de Indonesische keuken, door culinair adviseur Ron Blaauw (*) voorzien van een moderne twist. Zin in een onvergetelijke
rijsttafel? Of ga jij voor een tafel vol Indo Street Food met je vrienden? Kom
langs bij Bistrobar Indonesia! De sfeer is warm en trendy. En de Bintang staat
koud. Ook voor alleen een drankje – tip: probeer de Indo Mule – ben je van
harte welkom!

MENEER FRANS
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UILTJE BAR

ZIJLSTRAAT 49

RESTAURANT MORRIS

Restaurant Jacobus Pieck is gevestigd in de Warmoesstraat, met voorsprong
de mooiste winkelstraat van Haarlem. Bij Pieck kun je voor de lunch heerlijke
sandwiches, burgers en salades eten. En als diner is het, het juiste adres voor
betaalbare dagschotels en een wisselend 3-gangenmenu. En bij lekker weer
eet je in de prachtige binnentuin.

GIERSTRAAT 52-54

Een plek aan het Spaarne. Net buiten de gebaande paden in Haarlem in een
prachtpand: de oude Droste chocoladefabriek. Een café & restaurant waar jong
en oud, buurtbewoners en werknomaden elkaar treffen. De keuken van Frisk
kookt duurzaam in het seizoen met lokale en verse producten.
Kortom: een unieke plek met
een heerlijke keuken.
MAX EUWEPLEIN 1

www.fishbarmonk.com
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UILTJE X MOYEE

JACOBUS PIECK
DRINK & EETLOKAAL

Bijde Heren is een echte Haarlemse
speciaalzaak op het gebied van koken
en tafelen. Hier vind je de beste en
bekendste merken op het gebied van
pannen, kookgerei, bestek, servies,
glasservies en keukenhulpen. Maar
ook voor geweldige sfeer-, design- en
cadeauartikelen is Bijde Heren het
juiste adres.

5

TURFMARKT 20

ETEN OP ROLLETJES HAARLEM

Er staan 30 foodtrucks met een aanbod om je vingers bij af te likken.

BALLETJE

NATUUR
Soms is het heerlijk om
even de stadsdrukte te
ontvluchten. Haarlem wordt
omringt door prachtige
natuur, zoals de duinen
en de zee, maar
ook recreatiegebied
Spaarnwoude grenst
aan de stad. In Haarlem
zelf heb je prachtige parken
om tot rust te komen,
zoals bijvoorbeeld het oude
stadsbos, de Haarlemmerhout.
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HAARLEM GIFTS
& SOUVENIRS

winkelbezoek, dan heeft deze
stad aan het Spaarne een rijk
aanbod aan lunchrooms. En
na een lange dag kunt u
lekker uit eten in een van
de vele restaurants in de
binnenstad of gewoon
gezellig wat drinken in een
oud proeflokaal, grand café,
brasserie of wijnbar. Op deze
plattegrond vindt u alles waar we
in Haarlem trots op zijn.

TAXI

8

Brossois CITY Shoes is een unieke
lokale schoenwinkel en sinds 1989
gevestigd in het centrum van
Haarlem. Met persoonlijke aandacht
en enthousiasme proberen zij anders
te zijn dan de gemiddelde winkel.
Alle schoenen in de collectie worden
gekocht door beurzen te bezoeken in
binnen en buitenland. Hierbij maken
zij een optimale mix tussen een
aantal bekende merken en artikelen.
En 7 dagen per week geopend!

3

www.roastchickenbar.com

Het interieur doet denken aan de
vele Spaanse cava barretjes, maar
dan met een eigentijdse look. De
keuken wordt gekenmerkt door
Spaanse tapasgerechten met een
twist. De moderne kleine gerechten
zijn ideaal om te delen en als enige
horecazaak in Nederland schenken
ze bij Five Brothers Fat de originele
“Can Paixano” cava van de geroemde
Champañaria uit Barcelona.

BROSSOIS CITY
SHOES

TAXI

TURFMARKT 26

VR 28 T/M ZO 30 JUNI - LICHTFABRIEK TERREIN - 16:00 - 23:00 UUR

CHAMPAÑARIAFIVE BROTHERS FAT

Voor de lekkerste chocolade en de
beste schepijs van Haarlem ga je naar
Chocolaterie Pierre. Het geheim van
het succes van Pierre zit in de liefde
waarmee ze de producten vervaardigen en de verse ingrediënten die
zij ervoor gebruiken. Door de open
keuken kunt u zien hoe hier dagelijks
verse bonbons worden gemaakt.

KUNST & CULTUUR

Een visbar? Een visrestaurant? Het
maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat eten en drinken bij Monk
een feest wordt. Een beleving met
een mediterraanse sfeer. Levendig
en relaxt. Ook werken we niet met
voor- en hoofdgerechten. Onze
gerechten zijn bedoeld om te delen
en ons menu is bedacht om je zoveel
mogelijk te laten proeven. Joie de
vivre dus.

Alles draait bij Roast om kip. Het geheime recept van de marinade is de basis
voor onze kip. Kip van de houtskoolgrill in combinatie met lokale bieren, gintonics en homemade limonade. Daarnaast zijn er side dishes zoals friet met
huisgemaakt mayonaise, een maiskolf of een healthy green salad. Simpel maar
verdomd goed. SHARE IT WITH FRIENDS OR LOVERS. NO FORKS NEEDED.

CHOCOLATERIE PIERRE

EN
SHOPP

AGENDA 2019

FISHBAR MONK
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LEIDSEVAART 146

www.denieuwebavo.nl
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