
COOL CAPE TOWN
post lockdown aanvulling, 2021



cool cape town aanvulling 2021

Kaapstad na de lockdown

Door Corona in 2020
en 2021 is er veel
gebeurd in de wereld,
ook in Kaapstad. 

Er is in Zuid-Afrika
helaas geen
overheidssteun
waardoor een aantal
van onze favoriete
restaurants en cafés
hun deuren hebben
moeten sluiten. 

In de Cool Cape Town
boeken (Cool Cape
Town & Cool Cape
Town Kids) staan
honderden tips - niet
alleen horeca-adressen
maar ook praktische
adviezen, stranden,
routes, speeltuinen en
meer - in Kaapstad en
omgeving waardoor we
van mening zĳn dat de
boeken nog altĳd
relevant zĳn.

Gelukkig is het grootste deel van alle
gegeven horeca-tips weer up & running
maar deze zaken hebben hun deuren
helaas permanent moeten sluiten:

- Headquarters
- Homage 1862
- Shortmarket Club
- True Italic
- Raw & Roxy
- Mink & Trout
- Cabron Taco
- La Tete, Riverine Rabbit
- The Botanical Bar,
- Janse & Co
- The Stack
- The Kitchen,
- Harvest Deli
- Upper Bloem Restaurant

In dit document geven we een
alternatief voor elk van hen.



new kids 
on the block
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In no time een favoriete plek van velen. Twintig minuten rijden vanuit het
centrum van Kaapstad richting de Garden Route (win-win). Pyjama's &
Jam wordt gerund door twee zussen wiens vader antiek verzameld: een
deel van deze verzameling is hier ook te koop, de rest vormt het interieur.
Een bezoek is niet alleen lekkeer maar ook echt een experience zoals dat
zo mooi heet. pajamasandjam.com

Pyjama's & JAM

Chefs Warehouse at Tintswalo
by Liam Tomlin

Dit is de nieuwste toevoeging aan de
bekende Chef Warehouse restaurants.
Tijdens de lockdowns kwam chef Liam
Tomlin in opstand en zorgde ervoor dat
de regering zag hoeveel banen er
gelinkt zijn aan de restaurant-industie.
Deze plek zit op de Chapmans Peak
Drive: a restaurant with a view (best
view ever!). Mocht je met kids gaan,
dan raden we eerder Chefs Warehouse
at Maison (in Fransschoek) aan.
chefswarehouse.co.za

Local at the Heritage Square
Ook een idee van Liam Tomlin: op deze locatie zat Restaurant

Headquarters en werd vervangen door meerdere kleine restaurants
zoals een deli, een ijsbar en restaurant Mazza (heerlijke kleine

gerechtjes hier). Hier kun je zonder te reserveren aanschuiven.
chefswarehouse.co.za/local

 

https://www.pajamasandjam.com/
https://www.chefswarehouse.co.za/cw-tintswalo
https://www.chefswarehouse.co.za/local


The Ladder
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Een ruim opgezet ontbijt- en
lunchrestaurant in het bekende
Breestreet (vlakbij de klassieker
Clarkes) met een te gekke
speelhoek voor kids. Ook ideaal
voor flexwerken.
theladderon136.com

RIVA at Waterkant

Nét voor de eerste lockdown
geopend door twee Italiaanse

vrienden en een geweldige
ontdekking, vooral voor heerlijke

verse Italiaanse visgerechten.
And a little bird told us dat ze

binnenkort een ontbijt- en
lunchzaak openen opent in

dezelfde wijk. De naam weten we
ook al: Espresso. 

facebook.com/rivacapetown
 
 
 

Grand Pavilion

Er mistte nog een leuke plek aan zee in
Kaapstad. Ain't no more! Met dank aan deze
nieuwe spot in Sea Point. Heerlijk eten en
een ideale plek voor een drankje tijdens de
zonsondergang. Tip: combineer je bezoek
met een lange wandeling aan de Boulevard
(begin bij Mouille Point).
instagram.com/grand_pavilion

Salsify at the Roundhouse & FYN restaurant
Twee absolute top-restaurants (fine dining). FYN restaurant is onlangs
uitgeroepen tot een top 100 restaurant van de wereld. salsify.co.za &
fynrestaurant.com.

The Royal Oyster Bar
Een te gekke oesterbar op de plek waar La Tete zat. Voor grote verse
oesters een glas bubbels natuurlijk! the-royal-oyster.com

https://www.theladderon136.com/
https://www.theladderon136.com/
https://www.facebook.com/rivacapetown/
https://www.facebook.com/rivacapetown/
https://www.instagram.com/grand_pavilion
https://salsify.co.za/
https://salsify.co.za/
https://fynrestaurant.com/
https://the-royal-oyster.com/
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Himitsu at the Camps Bay retreat

Dit restaurant zit in het Camps Bay retreat en daar is het een oase van
rust (omringt door natuur en je kijkt uit op zee). Een ontdekking, ook voor
een spabehandeling én de nature pool in de bergen (als je naar
beneden loopt via de paadjes). Voor een middagje luxe en ontspanning.
Himitsu is het restaurant met Japanse tapas gerechtjes, nét geopend.
campsbayretreat.com

DEUS in Hout Bay

Koffie- en lunchstek in
Hout Bay in droom van
een pand. Aanrader als
je bijvoorbeeld in Hout

Bay verblijft of net
voordat je de

Chapmans Peak drive
gaat doen.

deushomestead.co.za
 

Hygge Hygge 
in Stellenbosch

Harvest Deli
in Muizenberg

Ontbijt en lunch in
in het niet te missen

drukke straatje
middenin het

(historische) dorp.
hyggestellenbosch.

com
 

Gelukkig is deze
locatie in

Muizenberg nog wel
gewoon open. 

harvestcafe.co.za
 

https://campsbayretreat.com/
https://deushomestead.co.za/
https://www.hyggestellenbosch.com/
https://harvestcafe.co.za/
https://harvestcafe.co.za/
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Beyond in Buitenverwachting 
(wĳngebied Constantia)
Een nieuw fine dining restaurant van dezelfde chef als FYN restaurant, Peter
Tempelhoff. Grote porties, no bullshit hier. Je kijkt er vanaf je tafel uit op de
wijnvelden in Constantia (sowieso is Buitenverwachting winery in Constantia
een aanrader voor een ontbijt of lunch). buitenverwachting.com

FiftyFive Croissants + 
Osteria Hamm & Uys (Wellington)

Beide zaken zijn van dezelfde eigenaren
vandaar dat we ze even samenpakken. De
ene is echter voor ontbijt en lunch en de
ander een restaurant slash kunstgalerij. Met
stip de twee leukste plekjes van Wellington!
instagram.com/fiftyfivecroissantswellington
osteriawellington.com

The Barn in Riebeek Kasteel

Dikke tip voor iedereen. die in Riebeek Kasteel verblijft
(bijvoorbeeld bij het Shiraz Guest House), of als je
vanuit Kaapstad richting de Cederbergen rijdt en een
leuk kunstenaarsdorp wil ontdekken. The Barn zit pal
aan een doorgaande weg maar eenmaal binnen
merk je daar niets van: de tuin kijkt uit op het dorpje
wat een ultiem vakantiegevoel geeft dorpjes.
Bovendien is alles er lekker. thebarnriebeek.com

In Riebeek Kasteel wonen ook de eigenaren van ROF-Style
(instagram.com/rof.style). Als je deze handgemaakte boots direct bij het

leuke stel (Laura & Leopold) wilt kopen, kun je ze een DM sturen.
 
 

http://www.buitenverwachting.com/restaurant.html
http://www.buitenverwachting.com/restaurant.html
https://www.instagram.com/fiftyfivecroissantswellington
https://www.osteriawellington.com/
https://thebarnriebeek.com/menu/
https://www.instagram.com/rof.style/

