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In Little Escapes net over de grens vind je meer dan 52 logeerplekken die 
samen met – eveneens vaak meer dan – drie eet- en drinkadressen in de 
omgeving steeds een kwartet vormen. Een vierspan voor ieder weekend 
van het jaar, verdeeld over vier hoofdstukken: Aan de Kust, Stedentrip, 
Honden Welkom en Afgelegen Oorden. Het spreekt voor zich dat elk 
adres in dit boek een kleine ontsnapping op het leven van alledag vormt, 
en ook los van zijn kadergenoten aan te raden valt. 
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De eerste Little Escapes-uitgave – voor je ligt nummer twee, Little Escapes net over de grens – begon ik met de zin 

‘alweer een blogger met een boek’, want zo voelde dat ook: waarom in godsnaam een printversie van wat  

perfectly fine functioneert als website (namelijk bartsboekje.com)? Het antwoord was eenvoudig: omdat niks de 

geur van een nieuw boek overtreft. Of de he-wat-jammer-plof als je ’m even weg moét leggen. Omdat je boeken-

kast of salontafel er zo van opknapt. Zelfs de eerste vlek is – stiekem – genieten, want dat hoort bij een gewaar-

deerd exemplaar. En omdat een boek een betaalbaar altijd-goedcadeau is. Omdat tijdloze adressen een tijdloos 

naslagwerk verdienen. Omdat de punten van je laptop zo lastig omvouwen.

En nu is er zoals je ziet een tweede Little Escapes. TROTS, zo kun je wel stellen. Want weer mocht ik dit 

boek maken met de meest getalenteerde, smaakvolle mensen van het land: artdirector Tara van Munster,  

illustrator Milou Neelen en fotografe Sophia van den Hoek. Al moet er dit keer ook een weergaloze shout out 

gaan naar de helpende handen, ogen en oren van Bloeme Laarman en Juliette Loogman. Onmisbaar tijdens de 

totstandkoming van deze baby, aangezien ikzelf tijdens het schrijven eveneens aan de ‘totstandkoming’ van een 

andere baby werkte – meestal was dat een feest, maar het was ook niet altijd een eenvoudige opgave, stad, land 

én de grens over met een groeiend lichaam. Dank dus, meiden. 

Deze Little Escapes net over de grens gaat, net als de vorige Little Escapes (want: never change a winning team), 

over de allerleukste, -mooiste, -lekkerste en -gezelligste adressen om je terug te trekken met je liefde(s) en/of 

LE2_overigFINAL.indd   6 17/02/18   13:05



7

een goed boek, om cultuur te snuiven, om te keuvelen met vrienden, om knetterdronken te worden, mensen te 

kijken, om je te laten verrassen door een fenomenaal diner of datzelfde, maar dan door een snelle barhap die 

dagen later nog in je hoofd zit. Je kent ze wel. 

Wat alle restaurants, en de logeeradressen, in dit boek gemeen hebben, is dat er gekookt en gehandeld wordt 

naar de seizoenen, met liefde en respect voor mens en omgeving zonder de huidige tijdgeest te verliezen. Want 

dat vind ik van iedere ondernemer die in dit boek vermeld wordt, het knapst: ze creëerden een eigentijds en 

toch tijdloos adres ineen, de graadmeter een Little Escape. 

Kortom: verantwoord vluchtgedrag in Nederland en België, en net daarbuiten. Want dit keer namen we ook 

Zuid-Engeland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk mee. En man, wat valt er nog veel meer te vertellen! Keuzes 

keuzes… maar daarvoor zien we je gewoon terug in Little Escapes nummer drie, toch? Eerst dit, dit ruim (ik mag 

immers graag wat smokkelen) 300 adressen tellende boekwerk met het leukste van Nederland en daar vlakbij 

zodat je elk van de 52 weekenden per jaar zoet kunt zijn. Het was weer een cadeau om dit boek te mogen maken, 

en hopelijk is het ook een groot cadeau om te geven (en om te krijgen). Veel plezier met plannen maken (laat 

je me weten wat het geworden is?). Hopelijk tot snel! 

Alle liefs, Maartje
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Naar de ergens ietwat kneuterige (en ook ergens ietwat 
vervallen maar o zo gezellige) kustplaats Brighton ga 
je vooral voor op en top Engelsheid aan zee. Brighton 
is alles wat je ervan verwacht en een ochtendwandeling 
over het kiezelstrand dat meteen aan de binnenstad 
grenst, maakt het plaatje compleet. Doe je dat, ga dan 
sowieso op zoek naar het kleine Lucky Beach, een café 
voor de hele dag met een steengoed, stevig Engels 
ontbijt. Met je neus in de zilte lucht aan de pulled ham 
eggs Benedict, wat wil een mens nog meer? Later op de 
dag nogmaals aanschuiven wellicht: Brighton heeft een 
dijk van een zonsondergang – we kijken vanuit de 
Nederlandse kust elkaars kant op – en Lucky Beach 
heeft om direct over de Noordzee naar huis te schrij-
ven burgers. 

Lucky Beach
83 Kings Rd, Brighton
luckybeach.co.uk

ONTBIJT –  LUCKY BEACH

Mocht je Brighton nog niet op je vizier hebben: doen! 
Met de trein ben je er vanuit het Victoria Station in 
Londen in een uur. Het meer dan aantrekkelijke Artist 
Residence vertaalt Brighton in één pand: creatief en 
vintage plus bovengemiddeld eten en drinken. Het 
hotel gaat schuil achter een negentiende-eeuwse  
façade met uitzicht over de West Pier. Het decor is 
industrieel-cool meets artistiek boho – precies zoals we 
het graag zien. Er is een goed restaurant en een heuse 
Caribbean-inspired Cocktail Shack (aanrader!), twaalf 
artist rooms, elk van hen ingericht door een lokale kun-
stenaar, en nog eens twaalf house rooms. Bij restaurant 
The Set wordt een zogenoemd British tasting menu 
geserveerd, alles naargelang het seizoen en alles bijna 
too pretty to eat. Hoewel het laagdrempelige Set Café 
de voorkeur heeft. Hier kijk je uit over zee of op muren 
vol schilderijen van dieren. Op het menu kipnuggets 
met ketchup van rode kool, mac and cheese met krab 
en popcorn panna cotta met pindakaas toe. Het ontbijt 
is à la carte en staat vol met versfruitopties, huisge-
maakte granola en alle ontbijtklassiekers, inclusief de 
mini full English die zelfs prijzen won (al is dat niet zo 
‘mini’ als de naam doet vermoeden). Te laat voor het 
ontbijt? Duik dan even verderop binnen bij het onge-
compliceerde Billie’s en bestel de hash. Een Onverge-
telijk (Kater)Ontbijt.

Artist Residence Brighton
3 Regency Square, Brighton 
artistresidence.co.uk

SLAPEN –  ARTIST RESIDENCE 
BRIGHTON

Bri��n,
Verenigd Koninkrijk
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Plateau had de omwonenden at hello; vanaf dag één is 
de intieme, Frans georiënteerde wijnbar in het hart van 
het charmantste deel van Brighton een succes. Mocht 
je nu denken dat je een beetje een wijnkenner bent: 
think again! Bij Plateau krijg je een werkelijk gigantische 
wijnlijst voor je neus met rode, witte, roze én oranje 
wijnen – jawel – en de kelner lijkt ze stuk voor stuk uit 
zijn hoofd te kennen. Bij Plateau snappen ze bovendien 
ook dat Franse borrelhappen het het best doen bij wijn. 
Check bijvoorbeeld het Plateau de Poissons Fumés. 
Bam. Het Franse principe werd in het interieur in acht 
gehouden: een en ander is eenvoudig en rustiek, zon-
der poespas. De lage lampen boven de barkrukken van 
geborsteld staal tegen de klassieke brick wall geven 
precies dat lekkere borrelsfeertje. Aan de overkant van 
het park (tip!) vind je Pulpo, een bekende naam wel-
licht. Kan kloppen: de eerste twee restaurants van de 
succesformule zitten in Londen en het gelijknamige 
kookboek staat ook bij ons thuis in de keuken. Ook in 

Brighton is de zaak een aanrader. Opfrissertje nodig? 
Pulpo is gemodelleerd naar de scru�y wine bars van 
Venetië. Oooo, toch nog eentje van dit kaliber: de hier-
naast genoemde Italiaanse wijnbar Cin Cin! 

Plateau
1 Bartholomews, Brighton 
plateaubrighton.co.uk

Pulpo
20 New Road, Brighton
polpo.co.uk 

BORREL –  PLATEAU + PULPO
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The Little Fish Market werd geopend door een chef 
die voorheen bij The Fat Duck achter de stoof stond: 
een van de beste restaurants van de UK. Er zijn slechts 
20 couverts en uiteraard komt er voornamelijk vis op 
de tafels (al is er ook wat vlees) in het neutraal restau-
rant. Eenvoudig doch smaakvol. En vooral heel erg 
goed – The Little Fish Market staat op nummer 40 
van de beste restaurants in de UK. Bijzonder eten doe 
je bij het kleine 1909. Bel aan bij de juwelierszaak, laat 
je naar boven leiden en tadaa: een klein restaurant 
waarvan de grote bar het middelpunt vormt. 

DINER –  THE LITTLE FISH  
MARKET + 1909 BRIGHTON

DINER –  CIN CIN ITALIAN BAR  
& KITCHEN + SILO

Wat begon met een vintage Fiat waarmee de Cin Cin-
ers drie jaar lang festivals bezochten, resulteerde in een 
van de meest geliefde bar-restaurants van de stad: Cin 
Cin met plaats voor 18 liefhebbers van de Italiaanse 
keuken per avond. Die liefde is wederzijds: zelden  
schoven we aan bij een restaurant waar de staf zo  
gepassioneerd is en interesse heeft voor zijn gasten. 
Het eten (ook voor lunch) doet daar allerminst voor 
onder, net als de wijnen. Als je er toch bent... om de 
hoek van de straat vind je Silo’s, ook een aanrader, 
zeker voor wie van duurzaam en vega houdt. 

The Little Fish Market
10 Upper Market St, Brighton
thelittlefishmarket.co.uk

1909 Brighton
26-27 East St, Brighton
1909brighton.co.uk

Cin Cin Italian Bar & Kitchen
13-16 Vine Street, Brighton 
cincin.co.uk

Silo
39 Upper Gardner St, North Laine, Brighton
silobrighton.com
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SLAPEN –  DE GEVANGENTOREN SUITE + HOTEL LOSKADE 45

Vlissingen ligt tussen de Westerschelde en de Noord-
zee en is daardoor altijd een belangrijke haven geweest. 
Om die reden telt de badplaats zo’n driehonderd rijks-
monumenten waarvan De Gevangentoren een van de 
belangrijkste is. Tot zover de geschiedenisles. Belang-
rijker zaken nu: in die Gevangentoren zit namelijk een 
meer dan goed restaurant (al zes jaar opgenomen in 
de Lekker500) en daar weer boven huist sinds eind 2016 
een super-de-luxe suite. Luxe en prachtig. Door de 
(kleine) ramen kijk je uit over het strand van de Wester-
schelde, de boulevard en met een beetje geluk zelfs 
Middelburg en Knokke. Goedkoop is een nachtje tuk-
ken met een kleine 400 euro niet, de moeite waard wel 
(het ontbijt is wel weer inclusief). Liever wat voordeli-
ger? Enter de frisse Hotel-brasserie Loskade 45 in  
Middelburg, een fraai familiehotel pal tegenover het 
treinstation. Fris en van nu, alles in orde, maar ook 
goed om te weten is dat de maatschappelijke verant-
woordelijkheid hier verdergaat dan het kiezen van 

Fairtrade-ko®e: alles ‘hufterproof’, er worden werkerva-
ringsplekken aangeboden aan mensen die wat extra 
begeleiding nodig hebben en aan verspilling wordt niet 
gedaan. De biobroodjes bij het ontbijt zijn om naar 
terug te verlangen.

De Gevangentoren Suite
Boulevard de Ruyter 1, Vlissingen
gevangentorensuite.nl

Hotel Loskade 45 
Loskade 45, Middelburg
loskade45.nl

Z�land, Nederland
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